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fot. Dominik Woźniak

Cisza...

• Sprawozdanie z XXIX Okrêgowe-
go Zjazdu Lekarzy (w Rytrze); spra-
wozdanie przedzjazdowe Komisji
Stomatologicznej ORL; relacja
z przedzjazdowego posiedzenia
Okrêgowej Rady Lekarskiej

• Kilka uwag ze Specjalnego Oœrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych przy ul. Tyniec-
kiej na tle likwidacji przez NFZ
szkolnego gabinetu stomatologicz-
nego

• Rentgen do portretu Doktora
Paw³a Witka i gratulacje z okazji 80-
lecia Doktora Zygmunta Fecia

• Relacja z 20. jubileuszowego
Krakdent-u i zaproszenie do Ostra-
wy na „konkurencyjne” Targi „In-
Dent”

• Miejsce korporacji zawodowej jest
w przedpokoju s¹dowym – pisze
Andrzej Cis³o w kontekœcie nowych
umów refundacyjnych

• Zakaz reklamy dzia³alnoœci lecz-
niczej wg nowej ustawy, która we-
sz³a w ¿ycie 1 stycznia 2012 – przed-
stawia mec. Tomasz Pêcherz

• Zimowe Igrzyska Sportowe Leka-
rzy w Zakopanem w relacji dr Ma-
cieja Jachymiaka

• Andrzej Janusz FORTUNA – garœæ
wspomnieñ przyjació³ w pi¹t¹ rocz-
nicê œmierci

W taką konsternację dawno mnie nikt nie wprowadził. Oto –
obok doktor Ireny Gawrońskiej – prowadzę akurat osobiście ob-
rady XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Toczy się właśnie ważna
część Zjazdu z udziałem przybyłych gości, przed chwilą występo-
wała przedstawicielka Konsylium 24, do głosu dobił się teraz nie-
oczekiwanie z plikiem kartek w ręku kolega delegat z Krosna
Marcin Tatrzański i z najpoważniejszą miną zaczyna czytać przy-
gotowane starannie, obszerne przemówienie o potrzebie utwo-
rzenia odrębnej Izby i oddzielenia się stomatologów od pozosta-
łych lekarzy medycyny. Wniosek nie jest propozycją ad hoc, pa-
dają znaczące argumenty, wnioskodawca wnosi o przygotowa-
nie projektu zmian legislacyjnych na 2013 rok, potem dopiero
wniesienie go na Krajowy Zjazd.

I oto ja, który jestem za tym podziałem na wzór reszty krajów
europejskich od dawna; ja, który jeszcze noszę na sobie brzemię
porażki w kwestii poszerzenia autonomii stomatologów w NRL,
zmuszony jestem „pacyfikować” Marcina i przekonywać, że aku-
rat teraz, w świetle polityki resortu wobec całego środowiska
lekarskiego i zapowiedzi likwidacji samorządów zaufania publicz-
nego, taki rozłam byłby niekorzystny dla jego interesów.

No, bo może odpowiedzmy sobie, jaka jest ta polityka. Oto
w „Gazecie Prawnej” Dominika Sikora (kier. dz. praca) pyta: „Gdzie
jest minister zdrowia? Gdzie są zapowiedziane reformy?” Fak-
tycznie, minister zniknął, a przecież tak się pchał na ów fotel.
Cisza też zapanowała, pisze pani redaktor, wokół „...zapowie-
dzianego jeszcze przez marszałek Ewę Kopacz pakietu reform
bis o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, o badaniach
klinicznych, o zdrowiu publicznym, o utworzeniu agencji taryfi-
kacji i wycenie świadczeń zdrowotnych”.

Osobiście sądzę, że już pierwszy pakiet tak dalece stanął mi-
nistrowi w gardle, że nawet nie próbuje bisować. Ale też przy-
znajmy uczciwie, że i naszemu środowisku robi się niedobrze w
miarę konsumpcji. Oto żart, którego użyliśmy przed paru tygo-
dniami, czy opracować „Słownik pojęć NFZ?” nabiera znamion
ponurej groteski, gdy poważny pracownik nauki, profesor medy-
cyny, pyta na ogólnopolskiej konferencji jak wypisać receptę, a
wiceprezes NRL sugeruje resortowi wprowadzenie do programu
studiów zajęć dydaktycznych nt. wypisywania recept (receptolo-
gii). Ordynatorzy w szpitalach nie wiedzą, jakie podawać leki
pacjentowi, bo MZ i Fundusz, zamiast lekarza, zza biurka ustana-
wia, jaki „produkt leczniczy” ma być ordynowany (zważcie Pań-
stwo przy okazji, nie „lek”, a „produkt...”). Szpitale, zamiast prze-
znaczać środki finansowe na leczenie, w obawie przed karami za
błąd medyczny, nabijają kabzę towarzystwom ubezpieczeniowym.
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Lek. dent. Robert Stępień
wiceprezes ORL w Krakowie

Resort przeprowadza przez parlament noweli-
zację ustawy o zwolnieniu lekarza z odpowie-
dzialności za sprawdzenie ubezpieczenia pacjen-
ta, ale NFZ nadal utrzymuje w umowach z leka-
rzami nt. refundacji leków zapis o nakładaniu
kar za leczenie nieubezpieczonych. Także SP
ZOZ-y przekształcone w spółki samorządowe
nijak nie chcą się przeobrazić w dochodowe biz-
nesy. Mało tego, ciągną w przepaść bankruc-
twa samorządy.

Ja się Ministrowi nie dziwię. Też bym się scho-
wał na jego miejscu. On może. Gorzej z lekarza-
mi. Znacie Państwo to typowe zachowanie wie-
lu ludzi objawiające się irytacją na ekspedientkę
za marny, sprzedany nam towar. Człowiek na-
wet świadom winy producenta, często nie może
się wyhamować.

I tu mamy rzeczywiście pakiet bis. Człowiek
w zaawansowanym wieku, przychodzący do le-
karza, doświadczony kolejkami do specjalisty,
limitami przyjęć, odsyłany z apteki do przychod-
ni, bo brakło przecinka czy źle się odbiła pie-

czątka, porażony ceną leku do niedawna dostęp-
nego, przyjęty w pośpiechu, doświadczony bó-
lem – po prostu reaguje agresją. Na kogo? Prze-
cież nie na jakiś tam mityczny NFZ, tylko na bę-
dącego pod ręką lekarza.

Wracam z Okręgowego Zjazdu Lekarzy sfru-
strowany. Dziękuję przybyłej grupie posłów
i senatorowi Kogutowi za obecność. Na PO, po
wygranych wyborach, oczywiście nie ma co li-
czyć. Liczyć można tylko na siebie. Dlatego mu-
simy być razem. Przynajmniej tymczasem.

Od redakcji: W kontekœcie kryzysu, remontu sie-
dziby OIL, tudzie¿ ogólnych oszczêdnoœci informuje-
my, ¿e poczynaj¹c od niniejszego numeru odstêpuje-
my od dublowania dla stomatologów obu wydañ
(„GGL” i „GGL-LD”), poprzestaj¹c na odrêbnych edy-
cjach dla ka¿dego ze œrodowisk. Zainteresowanych obu
edycjami odsy³amy do wydañ internetowych.

Kalendarium stomatologiczne
kwiecieñ – czerwiec 2012
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23–25 kwietnia – Na³êczów
XIV Miêdzynarodowa Konferencja Okr¹g³ego Sto³u
Kszta³cenie przed i po-dyplomowe w stomatologii

7 maja – 1 czerwca – Kraków
Kurs wprowadzaj¹cy do specjalizacji z chirurgii
stomatologicznej (obowi¹zkowy), Zak³ad Chirurgii
Stomatologicznej IS CM UJ

9–12 maja – Warszawa
Kongres Pol. Tow. Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-
Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

11–12 maja – Jachranka k. Warszawy
VIII Kongres PTCHJU Fellow of EBOMFS – org.
Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej (...)

17–19 maja – Augustów
Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

18–19 maja – Ostrawa
(S³owacja)
InDent 2012 Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne;
Miêdzynarodowy Kongres Lekarzy-Stomatologów

24–25 maja – Kraków
Gloria Orthodontiae;
XXXIII Konferencja Sekcji Ortopedii Szczêkowej

25–27 maja – Wis³a
Konferencja Naukowa:
In¿ynieria biomedyczna w stomatologii

27–30 czerwca – Kraków – AWF
Leczenie implanto-protetyczne – wyk³ad

1–2 czerwca, Wroc³aw
Wroc³awskie Dni Implantologii; org. Dento-wizja

18–23 czerwca – Santiago de Compostella
(Hiszpania)
Kongres Europejskich Towarzystw Ortodontycznych

27–30 czerwca – Kraków
Leczenie ortodontyczne aparatami sta³ymi;
kurs IS, cz. V

29 sierpnia – 1 wrzeœnia – Hongkong
Doroczny Œwiatowy Kongres FDI
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XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy
w Rytrze

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Kra−
kowie o charakterze budżetowym obradował
w Rytrze, w „Perle Południa”. Wybór miejsca po−
dyktowany był tradycją jego organizacji kolejno
na obszarze jednej z delegatur, tym razem był to
Nowy Sącz. Frekwencja minimalnie przekroczy−
ła wymagane 50% obecności delegatów.

Zjazd przyjął sprawozdanie ORL za 2011 rok
i udzielił Radzie absolutorium, zaakceptowano też
projekt budżetu na rok 2012. Najważniejszym
zadaniem lokalnym, prócz reprezentacji interesów
środowiska lekarskiego wobec Ministerstwa Zdro−
wia i NFZ, jest adaptacja odzyskanej na własność
siedziby przy ul. Krupniczej 11a. Zjazd potwier−
dził wydzielenie na ten cel kwoty 5 mln zł.

II Kongres Demograficzny
w Polsce

Mimo rozpętanej w mediach dyskusji na te−
mat podwyższenia wieku emerytalnego, mimo
odrzucenia blisko 2 mln głosów podpisanych pod
wnioskiem o referendum w tej sprawie, nie spe−
cjalnym echem podbił się w mediach rezultat od−
bytego 22 marca 2012 roku w Warszawie II Kon−
gresu Demograficznego pt. „Polska w Europie –
przyszłość demograficzna”.

Lamenty nt. potencjalnego spadku liczby lud−
ności Polski, czy mówiąc uczonym językiem „bar−
dzo poważnego zagrożenia dla bytu substancji
narodowej” nagłośniły wszystkie gazety i media.
Dla uspokojenia przeczytajcie Państwo nieco inną
opinię redaktora naczelnego „Polityki” Jerzego
Baczyńskiego, który uważa że „liczba ludności
ma się nijak do jakości życia w kraju i poziomu
rozwoju”, zaś „naginanie zjawisk społecznych,
kulturowych i demograficznych do potrzeb sys−
temu emerytalnego” autor uważa za „kuriozalne”;
„wzywanie do mnożenia się, do radosnej prokre−
acji – pisze – „jest czymś niemądrym, nieodpo−
wiedzialnym i społecznie niebezpiecznym”.

Zdaniem naczelnego „Polityki” prorodzin−
na polityka musi teraz polegać na stworzeniu
systemu opieki nad piętrzącą się piramidą
przodków.

Staroœæ bez geriatrów
W zastraszającym tempie zaczynamy się sta−

rzeć, co rozmija się całkowicie z polityką specja−
lizacyjną w systemie ochrony zdrowia. Państwo
nie preferuje ustanawiania rezydentur na tę dys−
cyplinę, w dodatku młodzie lekarze też się nie
kwapią w tym kierunku. Tymczasem dane mamy
zastraszające. Oto tabelka obrazująca liczbę ge−
riatrów na 10 tys. osób powyżej 65 roku życia
w wybranych krajach.

Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 7 kwietnia 2012

Dodajmy jeszcze, że wg Rejestru Lekarzy
mamy aktualnie w kraju 270 geriatrów, spośród
których 259 wykonuje zawód. Czyli 1 geriatra
przypada na ok. 300 tys. mieszkańców. W ślad za
tym idzie oczywiście niedostatek łóżek geriatrycz−
nych. Wrócimy do tematu niebawem, w obszer−
niejszym omówieniu, bo sytuacja staje się alar−
mująca.

Kto wykszta³ci specjalistów?
Wiele wskazuje na to, że zaczynamy liczyć

na siły nadprzyrodzone. Oto w takt donośnych prze−
cież narzekań społecznych na brak specjalistów, na
kolejki, na wielomiesięczne terminy przyjęć docze−
kaliśmy się radykalnego cięcia rezydentur.

W skali Polski problem sygnalizował Nad−
zwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, podkreślając
drastyczne obcięcie środków na ten cel (potrzeby
obliczane są na 2600 rezydentur, przyznano 444
na cały kraj).

Ale może lepiej to widać na przykładzie Ma−
łopolski. Na ok. 200 wniosków przyznano nasze−
mu województwu 44 rezydentury (w ub. roku było
to 284).
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V Europejski Kurs z zakresu
Chirurgii Dzieciêcej

W dniach 29−30 marca w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbył się V Eu−
ropejski Kurs z zakresu Chirurgii Dziecięcej (5th
Central & Eastern European Course in Pediatric
Surgery) zorganizowany przez Europejskie To−
warzystwo Chirurgii Dziecięcej. Był to pierwszy
kurs tego typu zorganizowany dla chirurgów dzie−
cięcych w Polsce. Wzięło w nim udział 70 chi−
rurgów z całej Europy oraz kilkudziesięciu ob−
serwatorów z najważniejszych polskich ośrod−
ków. Obecny był m.in. konsultant krajowy w dzie−
dzinie chirurgii dziecięcej prof. Piotr Kaliciński
oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Chirurgów Dziecięcych – prof. Wojciech Dębek.
Wśród prelegentów znaleźli się prof. Andrzej Pro−
kurat oraz dr Piotr Wojciechowski z Instytutu
Pediatrii CM UJ. Głównym tematem kursu były
wady przewodu pokarmowego.

Warsztaty endodontyczne
z udzia³em prof. Francka Diemera

Na zaproszenie kierownika Zakładu Stoma−
tologii Zintegrowanej CM UJ dr hab. Jolanty
Pytko−Polończyk w Instytucie Stomatologii go−
ścił w dniu 30 marca br. prof. Franck Diemer, kie−
rownik Zakładu Endodoncji Uniwersytetu w Tu−
luzie (Toulouse Dental Surgery's University), któ−
ry wygłosił wykład oraz poprowadził warsztaty
praktyczne dotyczące nowoczesnego leczenia
endodontycznego. Profesor jest członkiem French
National College of Teachers in Dentistry oraz
French Society of Endodontics, a także autorem
wielu znaczących publikacji m.in. w Journal
of Endodontics.

IX Ma³opolskie
Warsztaty Elektrokardiograficzne

30 marca w Krakowie odbyły się IX Mało−
polskie Warsztaty Elektrokardiograficzne nt.:
„Elektrokardiogram bez tajemnic” zorganizowa−
ne przez Stowarzyszenie „Eurytmia”, Klinikę
Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ
pod patronatem Oddziału Krakowskiego PTK –
Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Tele−
medycyny oraz dyrektora Instytutu Kardiologii
CM UJ prof. Jerzego Sadowskiego.

W trakcie warsztatów omawiano m.in. proble−
matykę elektrostymulacji w elektrokardiogramie
oraz groźnych zaburzeń rytmu serca.

Nowe horyzonty ortodoncji
W Instytucie Stomatologii CM UJ przy

ul. Montelupich odbył się 23 marca br. wykład
dr. Williama J. Clarka ze Szkocji pt. „Nowe ho−
ryzonty ortodoncji – rozwój terapii czynnościo−
wej”. Wykład został przeprowadzony w ramach
kursu przeznaczonego dla lekarzy ortodontów od−
bywającego się comiesięcznie z udziałem znanych
wykładowców z zagranicy. Organizatorem spo−
tkania było Centrum Kształcenia Podyplomowe−
go UJ oraz Katedra Ortodoncji CM UJ.

Model transferu innowacji
w Ma³opolsce

8 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Kra−
kowie miała miejsce uroczystość podpisania umo−
wy partnerskiej pomiędzy Województwem Ma−
łopolskim, Akademią Górniczo−Hutniczą, Poli−
techniką Krakowską oraz Uniwersytetem Jagiel−
lońskim na rzecz realizacji projektu „SPIN – Mo−
del transferu innowacji w Małopolsce” w ramach
Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W ramach medycznej części projektu, koor−
dynowanej przez Katedrę Chorób Wewnętrznych
i Medycyny Wsi CM UJ kierowaną przez prof.
Tomasza Guzika, zostanie utworzone testowe cen−
trum transferu technologii medycznych: Ośrodek
Medycyny Translacyjnej. Planuje się przetesto−
wanie użyteczności tego ośrodka w opracowaniu
i wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii jaką
jest schemat ponadstandardowego wczesnego
wykrywania ryzyka schorzeń sercowo−naczynio−
wych. Kolejnym etapem projektu będzie przygo−
towanie ostatecznej koncepcji Małopolskiego
Ośrodka Medycyny Translacyjnej w oparciu
o schematy i doświadczenia wypracowane dzięki
projektowi SPIN.

Prof. Dariusz Dudek wyró¿niony
nagrod¹ Prezesa Rady Ministrów

Prof. Dariusz Dudek, kierownik Pracowni
Zakładu Hemodynamiki i Angiografii Oddziału
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Klinicznego II Kliniki Kardiologii Szpitala Uni−
wersyteckiego w Krakowie już po raz wtóry zo−
stał laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów,
tym razem za wybitne osiągnięcia naukowo−tech−
niczne w 2010 roku związane z opracowaniem
aktualnych wytycznych leczenia zawału serca
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Prof. Dudek – przypomnijmy – jest twórcą syste−
mu inwazyjnego leczenia zawału serca, którego
sieć („Carint”) obejmuje właściwie całą Małopol−
skę i Podkarpacie. Za swoją działalność prof.
Dudek został m.in. wyróżniony „Diamentem”
przyznawanym przez miesięcznik „Forbes”.

Nagroda jest poniekąd osłodą dla cenionego
kardiochirurga, wobec wciąż wlokącego się (od
2006) śledztwa przeciw niemu, po zabiegu im−
plantacji stentów ojcu znanego polityka Zbignie−
wa Ziobro.

90-lecie
prof. Henryka Gaertnera

Nestor krakowskiej medycyny, nasz wieloletni
współpracownik, profesor Henryk Gaertner,
w dobrym zdrowiu – oby jak najdłużej – docze−
kał się zacnego jubileuszu, 90−lecia urodzin. Kra−
kowskie Towarzystwo Lekarskie urządza z tej
okazji 27 maja br. stosowną uroczystość. My na−
tomiast nie czekamy, bo faktyczny dzień urodzin
Profesora upłynął 23 marca (1922 roku).

W encyklopedycznym ujęciu prof. Henryk
Gaertner, to wybitny internista, twórca Katedry
Medycyny Wsi, muzyk i muzykolog, historyk me−
dycyny, biograf krakowskiej chirurgii i dziejów
Szpitala Bonifratów, współorganizator Szpitala
im. J. Dietla w Krakowie, niestrudzony propaga−
tor postaci Alberta Schweitzera, no i wspomnia−
ny recenzent naszej „Gazety”, od 1998 roku nie−
przerwanie, dzieł naukowych, podręczników,
opracowań monograficznych, wspomnień, ese−
istyki na tematy medyczne.

Biogram Profesora opublikowaliśmy w 2001
roku (nr 5/67). Jego cennym uzupełnieniem była
też autobiograficzna książka (napisana wspólnie
z synem), która ukazała się w zeszłym roku
pt. „Rodzinne rodowody i wspomnienia”. O od−
znaczeniach Profesora, poczynając od Krzyża Ko−
mandorskiego Orderu Odrodzenia Polski trudno
mówić, samo wyliczenie ich zajęłoby tę stronę.

A dzisiaj serdecznie pozdrawiając Pana Pro−
fesora z okazji Jubileuszu, życzymy kolejnej
owocnej dekady w pogoni za „setką”, która nie
jest przecież czymś nieosiągalnym, zwłaszcza
w rezultacie postępu medycyny, którego był Pan
jednym z współtwórców.

Czwórka studentów
Wydzia³u Lekarskiego CM UJ

wœród laureatów
„Diamentowych Grantów”

Podczas uroczystości rozdania dorocznych
nagród Prezesa Rady Ministrów, odbytej 30 mar−
ca br. w Kancelarii Premiera w Warszawie, Mini−
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barba−
ra Kudrycka wręczyła 100 najwybitniejszym pol−
skim studentom ustanowione właśnie tzw. „Dia−
mentowe Granty”, z którymi wiąże się kwota 200
tys. zł dla każdego z laureatów na realizację ba−
dań, które otworzą im drogę do kariery nauko−
wej. Wydaje się, że to wyjątkowo sensowna ini−
cjatywa resortu, która zapali zielone światło dla
przyszłych autorów czasopism listy filadelfijskiej.

Wśród wyróżnionych znalazła się czwórka
studentów z Wydziału Lekarskiego CM UJ,
a mianowicie Natalia Celejewska−Wójcik, Jacek
Górka, Paweł Iwaszczuk i Karol Urbański.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, podkreślając
równocześnie zasługi ich opiekunów naukowych
w osobach prof. Lucyny Mastalerz, dr. Wojcie−
cha Szczeklika (aż dwukrotnie) i prof. Tomasza
Guzika.

Pani mecenas
zmienia fotel

Radczyni prawna naszej Izby, pani mecenas
Agnieszka Nawara−Dubiel zasiadła już w Woje−
wódzkim Sądzie Adminstracyjnym, wygrywając
bój o fotel sędziego z przeszło 20. konkurentami.
Izba wyróżniła Panią Agnieszkę na XXIX Okrę−
gowym Zjeździe Lekarzy swoją odznaką hono−
rową, doceniając zwłaszcza jej udział w wygra−
niu kilku procesów na rzecz Izby przed Sądem
ds. Konkurencji i Konsumentów.

Gratulując, trudno nam nie wyrazić pewnego
uczucia smutku, jako że p. Mecenas wnosiła do
Izby sporo ożywienia…
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Doroczny, Okręgowy Zjazd Lekarzy krakowskiej OIL o cha−
rakterze budżetowym obradował w sobotę, 30 marca 2012 roku
w tradycyjnym mateczniku stomatologów, w Rytrze, w „Perle Po−
łudnia”. Pogoda była niespecjalna, w południe sypał śnieg z desz−
czem. Frekwencja sięgnęła w południe 56% co pozwoliło podjąć
prawomocne decyzje, akceptujące na wniosek Okręgowej Komisji
Rewizyjnej udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium
za 2011 rok oraz aprobujące przedstawiony przez Skarbnika pro−
jekt budżetu Izby na rok 2012.

Obrady otworzył w imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
sekretarz ORL dr Jacek Tętnowski. Na wstępie chwilą ciszy zebra−
ni uczcili pamięć zmarłych w ostatnim roku lekarzy, w tym osób
aktywnych w samorządzie – dr. dr. Edwarda Chruszcza, Ewy

XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy
OIL w Krakowie
obradowa³ w Rytrze

XXIX ZJAZD

Gajewskiej i Magdaleny Strebeckiej.
Wspomnieli też postacie: zmarłego
przed rokiem dr. Jana Kowalczyka,
przed 5 laty – Andrzeja Janusza
Fortuny i przed siedmiu laty –
Zbigniewa Żaka. Następnie prze−
wodnictwo obrad objęła dr Irena
Gawrońska jako gospodarz Zjazdu,
jej zastępcami zostali dr dr Antoni
Jakubowicz, Robert Stępień i Marek
Zasadny, a obowiązki sekretarzy po−
wierzono dr dr Ewie Kopytko, Pio−
trowi Oleksemu, Jerzemu Pony
i Barbarze Woś. W części protoko−
larnej wręczono jeszcze honorowe
odznaczenia Izby mec. Agnieszce
Nawarze−Dubiel (która po 8 latach
pracy na rzecz Izby przechodzi wła−
śnie na stanowisko sędziego Woje−
wódzkiego Sądu Administracyjne−
go), mgr Barbarze Klec – głównej
księgowej OIL, pracującej na tym
stanowisku od 1999 roku oraz niżej
podpisanemu. Nadto powołano
struktury statutowe Zjazdu: Komisję
Mandatową i Regulaminową.

Część merytoryczną obrad zapo−
czątkował komentarz prezesa ORL
prof. Andrzeja Matyji do działań
Izby w 2011 roku i przedłożonych
delegatom „Materiałów sprawoz−
dawczych” za 2011 rok.

Przypominając, że krakowska
Izba jest trzecią pod względem licz−
by członków Izbą w kraju (15 200
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lekarzy, w tym 11 855 lekarzy medycyny, 3 320 le−
karzy dentystów), po stołecznej i śląskiej, prezes
przypomniał główne pola walki i napięć o dobro pa−
cjentów i pozycję lekarzy w 2012 roku. Drastyczna
redukcja kontraktów NFZ na 2012 rok (ok. 1000
ofert mniej), zwłaszcza specjalistycznych i stoma−
tologicznych; próby obciążenia lekarzy odpowie−
dzialnością za sprawdzanie ubezpieczenia pacjen−
tów; wprowadzanie taksacji na receptach refundo−
wanych; walka o recepty pro auctore i pro familia;
powołanie komisji orzekających przy wojewodach;
wzrost kosztów ubezpieczeń szpitali i OC dla leka−
rzy; wprowadzenie kas fiskalnych – to tylko niektó−
re z nich. Jednocześnie nastąpił relatywny spadek na−
kładów na zdrowie (na tle wzrostu kosztów utrzyma−
nia placówek i gabinetów), a przecież w wyniku pro−
cesów demograficznych wzrosła ilość pacjentów po 65
roku życia.

OIL czynnie angażowała się w przeciwdziała−
nie negatywnym zjawiskom. Nadto prowadziła ak−
tywne działania w kwestii przejęcia na własność
budynku przy ul. Krupniczej 11 a (co udało się
w 100 procentach) i jego zagospodarowania (które−
go kolejnym etapem będzie własna sala wykładowa
na parterze, na 120 miejsc).

Prezes nawiązał też pokrótce do działań komisji
problemowych ORL podkreślając m.in. reaktywo−
wanie Komisji ds. Uzdrowisk i udział Izby w uro−
czystościach 200−lecia Swoszowic. Wspomniał
o nawiązaniu bliskiej współpracy z izbami lekarski−
mi i dentystycznymi Słowacji i Czech oraz o udzia−
le krakowskiej Izby w Forum Ekonomicznym
w Krynicy. W kwestii poczynań wewnętrznych wy−
raził nadzieję na rozwój Ośrodka Kształcenia, który
w 2011 roku zorganizował 29 szkoleń i kursów,

a wkrótce uzyska własną salę wykładową. Poważ−
nie wzrosła pomoc socjalno−bytowa dla lekarzy
(z ok. 500 do 900 tys. zł), szalenie uaktywniły się
Kluby Seniora w Krakowie i Nowym Sączu; zna−
czącą działalność szkoleniową prowadzi Komisja
Stomatologiczna. W sporcie nasze ogólnopolskie wi−
zytówki to Letnie i Zimowe Igrzyska Lekarzy w Za−

XXIX ZJAZD

kopanem (podziękowania dla małżeństwa M i I. Ja−
chymiaków). Docenienia wymaga też działalność
Rzecznika Praw Lekarza, na której wzorują się inne
Izby (podziękowania dla dr K. Turek−Fornelskiej).

Kończąc, prezes zaapelował o jedność środowi−
ska lekarskiego, zwłaszcza w obliczu potencjalnych
zagrożeń bytu korporacji na tle konsultowanej obec−
nie ustawy deregulacyjnej.

Krótkie sprawozdania przedłożyli też Okręgo−
wy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Ewa
Mikosza−Januszewicz i prezes Okręgowego Sądu
Lekarskiego dr Piotr Kowalski.

Rzecznik zwróciła m.in. uwagę na wyraźnie ro−
snącą ilość skarg na lekarzy napływających do Izby,
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w tym na incydentalne pojawianie się pacjentów
w gabinetach z aparaturą nagrywającą rozmowę z le−
karzem, a więc z góry, z zamysłem oskarżenia go. Dziw−
ne praktyki można też przypisać Rzecznikowi Praw
Obywatelskich, który kieruje do OROZ skargi na le−
karzy niewypisujących recept wg. zaleceń NFZ.

Natomiast prezes OSL ograniczył się do wyli−
czenia ilości odbytych sesji (66), posiedzeń (46)
i rozpraw (19), podkreślając że z „arsenału” kar wy−
korzystał jedynie upomnienia (12) i nagany (7).

W krótkim komentarzu do wykonania Prelimi−
narza, także prezes A. Matyja podkreślił uwarunko−
wania, w których przychodzi działać Izbie, bowiem
obiekt przy Krupniczej zajmują w oficynach pry−
watne mieszkania (27 zameldowanych osób), zaś
roszczenia Izby wobec drugiego zagrabionego
budynku przy ul. Szczepańskiej 1 trafiają na gąszcz
przeszkód formalno−prawnych.

Po krótkim komunikacie Komisji Mandatowej
(337 uprawnionych Delegatów, obecnych na Zje−

XXIX ZJAZD

dzie 172, tj. 51% w danym momencie) kolejne ob−
szerne sprawozdanie przedłożył zebranym przewod−
niczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej dr Jerzy
Pasadyn.

Sprawozdanie to, zawierające szczegółową ana−
lizę polityki finansowej OIL (przewyższające obję−
tościowo całą relację ze Zjazdu) zamieszczamy
w całości, wraz z załącznikami, na stronach inter−
netowych OIL, w zakładce „Relacja z XXIX Zjaz−
du”. Tu natomiast ograniczamy się do konkluzji,
w postaci poinformowania, że na wniosek dr. Jerze−
go Pasadyna przewodnicząca Zjazdu dr Irena Gaw−
rońska poddała pod głosowanie dwa projekty uchwał
Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

– Uchwałę nr 1/OKR/2012 Okręgowej Komi−
sji Rewizyjnej OIL w Krakowie z dnia 21 marca
2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdań zespołów wizytujących siedzibę OIL
w Krakowie i Delegatury

– Uchwałę nr 2/OKR/2012 Okręgowej Komisji
Rewizyjnej OIL w Krakowie z dnia 21 marca 2012
roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie.

Obszerne sprawozdanie z wykonania Prelimina−
rza Izby na 2011 rok przedłożyła Delegatom
dr Anna Maciąg, Skarbnik OIL.

Znajduje się ono na stronach internetowych OIL
– podobnie jak całość „Materiałów Sprawozdaw−
czych” przedłożonych Delegatom – więc podkreśli−
my jedynie, że w obszarze wydatków i przychodów
wykonanie preliminarza sięgnęło 97% w stosunku
do planu, a jedyną przyczyną niewykonania przy−
chodów było nieprzekazanie Izbie w tym roku ani
złotówki przez Ministerstwo Zdrowia z tytułu
zadań przejętych od administracji państwowej
(których koszty szacowane są w 2011 roku na 695
tys. zł, a które pokrywa Izba ze składek lekarzy).
Natomiast wszystkie komisje problemowe OIL oraz
delegatury Izby wykonały swoje plany wykorzysta−
nia budżetu racjonalnie, z oszczędnościami. Gdyby
nie to i gdyby nie wzorowo opłacane składki przez
90% lekarzy, deficyt zawiniony przez resort byłby
wyższy. W dyskusji nad sprawozdaniem finanso−
wym wiceprezes Janusz Legutko podkreślił, że cała
zaległość MZ wobec samorządu w kraju nie przekra−
cza 6,5 mln zł. Niepłacenie jest zatem przejawem wy−
jątkowo złej woli MZ wobec środowiska lekarskiego.
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kości, mgr Stanisław Łukasik, nowy przewodniczą−
cy Izby Pielęgniarek i Położnych, mgr Barbara Ję−
kot, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej, p. Bogu−
sław Adamczyk, przedstawiciel Izby Radców Praw−
nych i adw. Andrzej Stelmach reprezentujący Izbę
Adwokacką, wreszcie Porozumienie Zielonogórskie
w Małopolsce reprezentowała dr Anna Joniec,
a Konsylium 24 dr Agnieszka Rubinowska.

Wprowadzenie do dyskusji, stanowiące zarazem
swego rodzaju wystąpienie programowe prezesa

XXIX ZJAZD

Oba projekty zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e.
W pierwszej części obrad Skarbnik OIL dr Anna
Maciąg przedstawiła jeszcze projekt Preliminarza
budżetowego na 2012 rok. Pewne kontrowersje
w dyskusji (m.in. dotyczące wydatków Komisji
Kształcenia i Komisji ds. Uzdrowisk) wzbudziła
zwłaszcza formuła usytuowania środków finanso−
wych preliminowanych dla poszczególnych komi−
sji w jednej pozycji określanej mianem „funduszu
rezerwowego”. Ostatecznie jednak zaakceptowano

plan przewidujący planowane przychody na pozio−
mie 7,6 mln zł (w tym 6,2 mln ze składek), a plano−
wane wydatki na poziomie 7,3 mln zł. Przewiduje on
m.in. przeznaczenie na pomoc bytową dla lekarzy kwo−
ty ok. 1 mln zł, a na kształcenie ponad 0,5 mln. Projekt
Preliminarza budżetowego na 2012 rok delegaci przy−
jęli przy 9 głosach wstrzymujących się od zajęcia sta−
nowiska.

* * *
Wśród gości, którzy przybyli na II część obrad

Zjazdu byli m.in.: Barbara Bartuś, Wiesław Jańczyk
i Stanisław Kogut – parlamentarzyści Prawa i Spra−
wiedliwości; Arkadiusz Mularczyk – szef klubu par−
lamentarnego Solidarnej Polski i jego klubowy ko−
lega Andrzej Romanek. Niestety, nie pojawił się
żaden z parlamentarzystów PO ani PSL. Wygląda
na to, że pojawiają się oni tylko przed wyborami.
Wnioski pozostawiam Czytelnikom...

Z różnych urzędów i instytucji przybyli ponad−
to: Małgorzata Lechowicz, dyr. Wydziału Polityki
Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
i Marek Szwarczyński – dyr. analogicznego depar−
tamentu w Urzędzie Marszałkowskim. Obecny był
też Jerzy Hennig, dyr. Centrum Monitorowania Ja−

ORL na 2012 rok prof. Andrzeja Matyji odwołało
się do miejsca środowiska lekarskiego w życiu spo−
łecznym kraju. Nie jest ono na miarę lekarskich ocze−
kiwań. Nakłady na zdrowie należą w Polsce do naj−
niższych w Europie, lekarzy i specjalistów jest dra−
matycznie mało (np. 250 geriatrów w całym kraju
przy starzejącym się społeczeństwie), drastycznie
spadła w 2012 roku ilość rezydentur (do 444), kształ−
cenie specjalizacyjne i podyplomowe pozostaje
wciąż w rękach urzędników resortu, rośnie komer−
cjalizacja medycyny i jej degradacja w stronę po−
mocy technicznej (co niektórzy określają mianem
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felczeryzacji zawodu), wzrasta znaczenie NFZ, który dawno przestał być tylko
płatnikiem, a stał się narzędziem przymusu aparatu państwa wobec lekarzy,
w którym dominuje filozofia, im taniej, tym lepiej.

Prezes przytoczył następnie z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Leka−
rzy 22 przykłady – przedstawione tamże przez prezesa samorządu lekarskie−
go w Polsce Macieja Hamankiewicza – wystąpień Naczelnej Rady Lekar−
skiej, do Ministerstwa Zdrowia lub NFZ w konkretnych kwestiach wadliwych
przepisów, wątpliwych rozporządzeń, bezsensownych nakazów, które powinny
być natychmiast usunięte: a to w sprawie recept, a to wydawania leków
w najmniejszych opakowaniach, a to w sprawie sztywnych limitów punktów
edukacyjnych, a to dotyczących zakazu zaopatrywania się w środki farma−
ceutyczne w hurtowniach. Nie wyliczam dalej, bo wszystkie te kwestie samo−
rząd wielokrotnie poruszał, a Nadzwyczajny Zjazd, podobnie jak nasz Okrę−
gowy był jedynie okazją do ujęcia tego całego zbioru nonsensów w jeden
pakiet, przekazany zbiorczo, ponownie na ręce resortu.

Na koniec prezes podkreślił współudział Izby w tworzeniu programów
opieki zdrowotnej w naszym regionie na najbliższe lata; uznał modernizację
siedziby głównej przy ul. Krupniczej za najważniejsze zadanie najbliższego
czasu, zmuszające zresztą do pewnej weryfikacji planów budowy siedziby
Delegatury OIL w Przemyślu, wreszcie nakreślił obowiązki Izby wobec śro−
dowiska lekarzy seniorów. Swego rodzaju uzupełnieniem tego wystapienia
była prezentacja multimedialna dr. Jerzego Friedigera nt. deficytu kadr
medycznych w różnych specjalnościach, który staje przed nami już obecnie
(w kraju brakuje m.in. 10 tys. lekarzy rodzinnych i ok. 400 specjalistów me−
dycyny ratunkowej). Równocześnie ogranicza się kompetencje samorządu,
likwiduje się system powoływania ordynatorów, zastępując go nominacjami,
powołuje się niekonstytucyjne komisje kontroli zawodowej – w ogóle z wol−
na naprawa systemu stanie się heroicznym zadaniem.

 Zaproszeni goście przystąpili ochoczo do dyskusji. Stanisław Kogut pod−
kreślał m.in. spodziewany wkrótce upadek, przekształcanych na siłę w spół−
ki, samorządowych szpitali. Przytaczał też przykłady niekompetencji NFZ
towarzyszącej leczeniu dzieci niepełnosprawnych w stomatologii, rozpaczał
nad brakiem lekarzy do opieki hospicyjnej, opowiadał się za ponadpartyjnym
programem w ochronie zdrowia. Arkadiusz Mularczyk deklarował poparcie
Klubu Solidarnej Polski dla postulowanych przez lekarzy reform, uważając
że część poruszanych problemów może przerodzić się w konkretne projekty
ustaw. Zbigniew Jańczyk w interesującym wystąpieniu wskazał na znaczenie
całego środowiska medycznego w życiu społecznym kraju i na deficyt po−
staw proetycznych w społeczeństwie. Wszyscy politycy zgodnie nie zostawi−
li suchej nitki na ministrze Arłukowiczu.

Liderzy samorządów korporacyjnych wskazywali na rangę środowiska
lekarskiego, bez którego cały ład społeczny zostałby zachwiany. Dramatycz−
nie także maleje ilość kadr w zawodzie pielęgniarki, wyjątkowo źle opłaca−
nym – mówił prezes Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Stanisław Łukasik.
O koszmarze biurokracji NFZ wypowiadała się prezes Izby Aptekarskiej mgr
Barbara Jękot. Za braniem przykładu z lekarzy Słowacji wypowiedział się
dr Radosław Czosnowski. Kilka interesujących przykładów, jak walczyć
z biurokratycznym aparatem NFZ, przytoczyła dr Agnieszka Rubinowska,

XXIX ZJAZD
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ślenia podmiotu zobowiązanego do pokrycia kosz−
tów delegacji członków komisji konkursowych.

W uzupełnieniu tego wniosku Zjazd zwrócił się
do ORL z propozycją niedelegowania przedstawi−
cieli Izby na konkursy do czasu zmiany rozporzą−
dzenia zgodnej z postulatami samorządu (wniosek
przyjęty, przy 3 głosach sprzeciwu i 4 wstrzymu−
jących się).

2) Stanowisko w sprawie kar umownych zawar−
tych w umowach z NFZ o udzielanie świadczeń
medycznych, opartych na wadliwych podstawach
prawnych. XXIX Okręgowy Zjazd rekomenduje
wszystkim świadczeniodawcom, by wystąpili do
dyrektora MOW NFZ z pisemnym wnioskiem
o zmianę warunków umowy, polegającą na wykre−
śleniu z umów kar umownych. Zjazd proponuje, by
wystąpienia te miały charakter zbiorowy i dokonały
się przed 30 kwietnia 2012 roku. Wzór jednolitego
wniosku opracuje ORL w porozumieniu z innymi
organizacjami i poda go do wiadomości w specjal−
nym komunikacie. Do tego czasu XXIX Zjazd
rekomenduje lekarzom niepodpisywanie umów
z NFZ (stanowisko przyjęte jednogłośnie).

3) Apel do Ministra Zdrowia o pilne dokonanie
nowelizacji obwieszczeń obejmujących wykazy le−
ków refundowanych poprzez zniesienie ogranicze−
nia refundacji wyłącznie do wskazań określonych
w charakterystyce produktu leczniczego. W ocenie
Zjazdu jest to niezgodne z aktualną wiedzą medyczną
oraz praktyką lekarską na świecie (apel przyjęty,
przy 1 głosie wstrzymującym się).

4) Apel do lekarzy i lekarzy dentystów o skła−
danie zawiadomień do Komisji Legislacyjnej ORL
w przypadku, gdy działania administracji publicz−
nej naruszają interesy i prawa pacjentów (apel przy−
jęty jednogłośnie).

5) Apel do pracodawców (dyrektorów i innych
osób sprawujących funkcje kierownicze w ramach
kontraktów z NFZ) o organizację pracy zapewnia−
jącą lekarzom możliwość sprostania wymogom usta−
wy refundacyjnej (m.in. zapewnieniewłaściwego
sprzętu komputerowego umożliwiającego łączność
z Centralnym Rejestrem Leków w MZ; zakup urzą−
dzeń do druku recept wg ustawy; wydłużenie teore−
tycznego czasu wizyt do 20 min. dla sporządzenia
właściwej dokumentacji itp.) (apel przyjęty, przy
1 głosie wstrzymującym się).

XXIX ZJAZD

reprezentująca krzepnące w siłę, nowo powstałe
Konsylium 24 (lekarzy praktyków). Jej organizacja
planuje właśnie akcję wypowiadania umów NFZ
i liczy na współudział samorządu.

Z koncepcją powołania własnej Izby stomato−
logicznej wystąpił w tej fazie dyskusji dr Marcin
Tatrzański, który potem wycofał swój wniosek.
Natomiast na narastający chaos wkradający się
w kwestie dotąd czysto medyczne, a obecnie do−
świadczane pomysłami NFZ, wbrew zresztą usta−
wodawstwu zwróciła uwagę dr Jolanta Orłowska−
Heitzman.

Z ogromnym aplauzem zostało przyjęte wystą−
pienie dr Jana Krzaka, seniora z Nowego Targu, któ−
ry z kamienną miną niemiłosiernie drwił z kilkuna−
stu współczesnych pomysłów. „Czym różni się SP
ZOZ od spółki? – pytał. Tym że spółka może ogło−
sić upadłość!”. A w ostatnim punkcie swojego de−
kalogu powiedział: „Są społeczeństwa mądre i inne.
Mądre szanują lekarzy... Dziękuję za uwagę!”. A jak
dalece szanujemy – dopowiadał poniekąd dr Jaro−
sław Zawiliński informując, że nauczyciel akade−
micki zarabia jako wykładowca przedmiotów pod−
stawowych np. anatomii 1700 zł miesięcznie.

Na koniec tej dyskusji senator Stanisław Kogut
wręczył przewodniczącej obrad dr Irenie Gawroń−
skiej dorodnego pluszowego koguta, z podziękowa−
niem za opiekę nad jego wnuczętami, a na drugiego
koguta „załapał się” też prezes Andrzej Matyja.
Z nadzieją na wzajemną współpracę goście opuścili ob−
rady, a Zjazd zajął się przedstawionym przez
dr. Lecha Kucharskiego pakietem uchwał i wniosków.

* * *
W pierwszej kolejności przewodniczący Komi−

sji Uchwał i Wniosków przedstawił zebranym pa−
kiet propozycji nadesłany przez prezesa ORL A. Ma−
tyję. I tak:

1) Wniosek o pilną nowelizację rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie
procedury wyboru kandydatów na stanowiska kie−
rownicze w podmiotach leczniczych nie będących
przedsiębiorstwami, a w szczególności w kwestii
zapewnienia składów komisji konkursowych gwa−
rantujących zaspokojenie praw pacjenta i optymal−
ny pod względem merytorycznym wybór osób na
stanowisko ordynatora.

Po wtóre, ustalenie zasad finansowania działal−
ności komisji, a w szczególności jednoznaczne okre−
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6) Apel o zwrot pełnej wysokości kosztów ponoszonych przez ORL zwią−
zanych z realizacją zadań przejętych od administracji państwowej, a pokry−
wanych ze składek członkowskich (Apel przyjęty większością głosów).

Dalsze wnioski tradycyjnie wnoszone przez delegatów miały charakter
indywidualny. I tak:

7) Wniosek dr. Jerzego Michalewskiego – mandat 186 – o ułatwienie przy−
jęć lekarzy seniorów w gabinetach i zakładach leczniczych na terenie działa−
nia OIL w Krakowie. Wnioskodawca sugeruje ewentualne wytypowanie sto−
sownych gabinetów i działa w imię postulatów Klubu Seniora.

(Wniosek odrzucony ze względów formalnych – Izba nie ma ku temu
uprawnień). Jednocześnie w odpowiedzi dr Małgorzata Nabagło−Bolek
z Poradni Geriatrycznej Szpitala im. J. Dietla zgłosiła gotowość przyj−
mowania lekarzy seniorów bez kolejki.

Namiary do p. Doktor podajemy natychmiast: ul. Skarbowa 4,
tel. 606 322 124; pon. 14–17; środy 8–11; możliwość monitoringu w za−
kresie neurologii, diabetologii, reumatologii, kardiologii i endokrynolo−
gii. Naturalnie, konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

8) Wniosek dr. Jerzego Michalewskiego – mandat 186 – o opracowanie syste−
mu dopłat do leków ze strony OIL dla lekarzy seniorów i emerytów żyjących
w niedostatku (wniosek odrzucony z braku odpowiednich środków), przy rów−
noczesnym podkreśleniu przez przew. Komisji Socjalno−Bytowej dr B. Wie−
jowską, że udzielana jest stała pomoc materialna osobom potrzebującym.

9) Wniosek dr. Jerzego Michalewskiego – mandat 186 – o przeprowadze−
nie ankiety wśród lekarzy emerytów i rencistów nt. ich sytuacji materialnej,
na wzór podobnej ankiety ogólnopolskiej (wniosek odrzucony, przy 8 gło−
sach poparcia) ze względu na rozprowadzenie tego typu sondażu przez Ko−
misję ds. Emerytów i Rencistów ORL wśród ok.1000 osób, bez odzewu.

10) Wniosek dr. Jerzego Michalewskiego – mandat 186 – o utworzenie
w Izbie etatowego stanowiska pracownika socjalnego, z zadaniami pokrywają−
cymi się z celami Komisji ds. EiR (wniosek odrzucony, przy 1 głosie sprzeciwu).

W dyskusji podniesiono koszty etatu, skalę liczbową seniorów – 2000, której
i tak nie podołamy tym systemem, potrzebę poważniejszej analizy problemu).

11) Wniosek dr. Jerzego Michalewskiego – mandat 186 – o wprowadze−
nie ułatwień komunikacyjnych dla seniorów w śródmieściu Krakowa poprzez
podjęcie starań u władz Krakowa o prawo wjazdu do strefy A i B (wniosek
odrzucony, przy 2 głosach sprzeciwu, ze względu na nierealność postulatu).

12) Wniosek dr Katarzyny Turek−Fornelskiej – mandat 297 – o zapew−
nienie w Małopolsce miejsc rezydenckich dla wszystkich lekarzy kończących
studia w danym roku akademickim (wniosek przyjęty jednogłośnie). Spa−
dek liczby miejsc miał wymiar drastyczny: 2011 = 90; 2012 = 33.

13) Wniosek dr. Artura Hartwicha – mandat 81 – o przedstawienie kon−
cepcji wykorzystania Funduszu Celowego w wysokości 5,5 mln zł, ustano−
wionego uchwałą XXVIII Okręgowego Zjazdu (wniosek przyjęty większo−
ścią 24 głosów, przy 9 głosach sprzeciwu, z zaleceniem przedłożenia pro−
jektu Okręgowej Radzie Lekarskiej do akceptacji). W opinii prezesa ORL
będzie to możliwe po uporządkowaniu w obiekcie kwestii własnościowych
z lokatorami.

XXIX ZJAZD
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14) Wniosek dr Izabeli Jabłońskiej – mandat
nr 87 i ośmiu innych lekarzy o zobowiązanie ORL
w Krakowie do „ustalenia założeń i zmian projektu
budowy delegatury w Przemyślu”. W uzasadnieniu
wnioskujący postulowali odpowiednie przeprojek−
towanie inwestycji w kierunku urealnienia jej wiel−
kości i kosztów.

Sprawa ta wywołała ostre napięcia, w pierwszym
głosowaniu „za” opowiedziało się 32 delegatów,
„przeciw” było 21, pozostali wstrzymali się od gło−
su. Konsekwencją tej decyzji mogło być w ostatecz−
nym rozrachunku odstąpienie od modernizacji
siedziby głównej. W rezultacie doszło, na wniosek
dr. J. Tętnowskiego, do „reasumpcji” głosowania,
podczas której wniosek został odrzucony).

15) Wniosek dr Bożeny Jarosławskiej – mandat nr
98 – o zorganizowanie przez Izbę Lekarską bezpłat−

XXIX ZJAZD

nych warsztatów lub kursów nt. postępowania lekarzy
z agresywnymi pacjentami (wniosek skierowany do
wykonania przez Kom. Kształcenia ORL).

16) Apel dr. Piotra Kotlarczyka do Okręgowej
Rady Lekarskiej o wprowadzenie zasady powiada−
miania lekarzy−delegatów na dwa miesiące wcze−
śniej przed terminem Okręgowego Zjazdu (wnio−
sek przyjęty większością głosów).

* * *
O godzinie 17.12 w sobotę, 30 marca 2012 roku

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
zakończył w Rytrze swoje obrady. Dr Irena Gaw−
rońska podziękowała Delegatom za wytrwały udział,
mimo przedświątecznej soboty w zjazdowych obra−
dach i sporach.

Tekst: Stefan Ciepły

Zdjęcia: S.C. i Mariusz Janikowski

* * *
Pytania do Szanownych Posłów i Sena−
torów! – po nazwisku! Przepaść, w którą
wkracza nasza ochrona zdrowia widoczna jest go−
łym okiem. Kto nie stał ostatnio w kolejce do spe−
cjalisty, kto nie chwytał się nerwowo za portfel
słysząc nowe ceny leków, kto nie czytał gazet lub
nie słuchał programów o rozpaczliwych dylema−
tach pacjentów zmuszanych do przerwania tera−
pii, kto nie słyszał mętnych wyjaśnień Ministra
Zdrowia lub prezesa NFZ – ten zapewne jest nie
z tego świata.

Ale z jakiego świata są parlamentarzyści
z Małopolski i Podkarpacia, ludzie wybrani przez
nas do władz Rzeczpospolitej, którzy uważają,
że to wszystko nie ich sprawa. Którzy na zapro−
szenie wystosowane w imieniu odbywającego się
raz w roku Okręgowego Zjazdu Lekarzy odpowia−
dają nieobecnością i milczeniem. Tak jak przed
wyborami usłużnie zabiegali o poparcie, tak
teraz nie kwapią się by wysłuchać, jak też wyglą−
da opieka medyczna nad społeczeństwem, które
powierzyło im mandat przedstawiciela.

Drukujemy w alfabetycznej kolejności nazwi−
ska posłów i senatorów (najpierw z Małopolski,
a potem z Podkarpacia), do których wysłaliśmy
nasze zaproszenia. Skorzystali z nich Barbara

Bartuś, Wiesław Jańczyk i Stanisław Kogut z PiS
oraz Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Romanek
z Solidarnej Polski – za co im serdecznie dzięku−
jemy.

Za usprawiedliwionych uważamy także tych,
którzy zdobyli się przynajmniej na wyjaśnienie
swojej nieobecności (Urszula Augustyn, Tadeusz
Arkit, Marian Cycoń, Jerzy Fedorowicz, Bogdan
Klich, Andrzej Pająk, Ireneusz Raś, Alicja Zając
i Kazimierz Ziobro).

Natomiast pozostałych n i e o b e c n y c h,
a zaproszonych drukujemy według przynależno−
ści partyjnej, by nasi Szanowni Koledzy Lekarze
wiedzieli, na kogo można liczyć, z kim mają do
czynienia.

Małopolska:
Platforma Obywatelska: Joanna Bobowska, An−
drzej Czerwiński, Lidia Gądek, Jarosław Gowin,
Aleksander Grad, Paweł Graś, Andrzej Gut−Mo−
stowy, Stanisław Andrzej Hodorowicz, Józef Las−
sota, Jagna Marczułajtis−Walczak, Katarzyna
Matusik−Lipiec, Dorota Niedziela, Janusz Marian
Sepioł, Robert Wardzała;
Prawo i Sprawiedliwość: Andrzej Adamczyk,
Włodzimierz Bernacki, Barbara Bubula, Edward
Czesak, Andrzej Duda, Maciej Jan Klima, Marek
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Łatas, Andrzej Matusiewicz, Piotr Naimski, Ja−
cek Osuch, Andrzej Michał Pająk, Anna Paluch,
Bogdan Marek Pęk, Marek Polak, Krzysztof
Szczerski, Beata Szydło, Ryszard Terlecki, Kazi−
mierz Adam Wiatr, Michał Wojtkiewicz;
Solidarna Polska: Józef Rojek, Edward Siarka,
Jan Ziobro;
Ruch Palikota: Łukasz Gibała, Anna Grodzka;
Polskie Stronnictwo Ludowe: Andrzej Sztorc

Podkarpacie:
Prawo i Sprawiedliwość: Piotr Babinetz, Zbi−
gniew Chmielowiec, Kazimierz Gołojuch, Józefa
Hrynkiewicz, Marek Kuchciński, Kazimierz
Moskal, Stanisław Ożóg, Stanisław Piotrowicz,
Krzysztof Popiołek, Bogdan Rzońca, Andrzej
Szlachta, Jan Warzecha
Platforma Obywatelska: Renata Butryn, Małgo−
rzata Chomycz, Tomasz Kulesza, Mirosław
Pluta, Zbigniew Rynasiewicz, Marek Rząsa,
Krystyna Skowrońska, Piotr Tomański,

Ruch Palikota: Dariusz Cezar Dziadzio, Małgo−
rzata Marcinkiewicz,
Polskie Stronnictwo Ludowe: Jan Bury, Mieczy−
sław Kasprzak,
Solidarna Polska: Mieczysław Golba,
Sojusz Lewicy Demokratycznej: Tomasz Kamiń−
ski

Jeśli nieobecni acz zaproszeni goście z Wiej−
skiej przypuszczają, że ochrona zdrowia naprawi
się sama, a opinia środowiska lekarskiego nie ma
dla nich żadnego znaczenia, to jakby tracą zara−
zem swoją poselską tożsamość. Ale buta i aro−
gancja nie popłaca. Pacjenci i lekarze ją zapa−
miętają.

Sarkastycznie kończąc, wcześniej czy później
nasi ustawodawcy też pewnie poproszą nas o po−
moc. Zadbajmy, chociażby w trakcie następnych
wyborów, by nasza pamięć nie była wtedy równie
ulotna, jak pamięć polityków.

Poniżej publikujemy „Sprawozdanie KS ORL” za okres od ostatniego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy, który miał miejsce 2 kwietnia 2011 roku w hotelu „Novum” w Niepo−
łomicach. Tekst sprawozdania został opublikowany wcześniej w „Materiałach Spra−
wozdawczych” na XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy dostarczonych Delegatom. Uważa−
my jednak, że dla transparentności naszych działań, warto by z naszą oceną systemu
organizacji opieki stomatologicznej zapoznało się całe środowisko. Stąd zaproszenie do
lektury wszystkich Czytelników „GGL−LD”.

W okresie sprawozdawczym, od 2 kwietnia
2011 roku do 30 marca 2012 roku w skład Komi−
sji Stomatologicznej ORL w Krakowie wchodzi−
ły 84 osoby. Był to drugi rok VI kadencji samo−
rządu, przewodniczącym Komisji był nieprzerwa−
nie lek. dent. Robert Stępień.

Priorytetem w działaniach Komisji w pierw−
szej połowie 2011 roku było ścisłe współdziała−
nie ze Związkiem Lekarzy Dentystów – Praco−
dawców Ochrony Zdrowia w celu ochrony praw

stomatologów naruszanych w trakcie przeprowa−
dzonego przez MOW NFZ w grudniu 2010 kon−
kursu na świadczenia stomatologiczne.

Sposób przeprowadzenia tych konkursów
i tzw. negocjacji wywołał liczne protesty pod
adresem Komisji Konkursowych MOW NFZ oraz
przyniósł szereg odwołań od ich rozstrzygnięć.
Jednocześnie interweniowano w organach admi−
nistracji samorządowej i u władz politycznych
regionu. Protesty skierowano m.in. do:

KOMISJA STOMATOLOGICZNA ORL

Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej ORL
za okres od 2 kwietnia 2011 roku do 30 marca 2012 roku
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– organów samorządu terytorialnego Woje−
wództwa Małopolskiego i Woj. Podkarpackiego,

– Ministra Zdrowia,
– posłów i senatorów, członków Sejmowej

i Senackiej Komisji Zdrowia,
– Ministra Edukacji Narodowej,
– Rzecznika Praw Dziecka,
– Prezesa NFZ.
Reprezentanci ZLD−POZ, a zarazem członko−

wie Komisji Stomatologicznej ORL w osobach:
lek. dent. Roberta Stępnia, lek. dent. Agaty Dut−
ki−Szmigiel oraz lek. dent. Lucyny Peszko zabie−
rali głos w styczniu 2011 roku w Radzie Miasta
Krakowa oraz na forum Sejmiku Województwa
Małopolskiego. Podobne działania prowadzili na
Podkarpaciu lek. dent. Aleksander Kubit, lek.
dent. Wojciech Zacharjasz i lek. dent. Elżbieta
Wojnarowicz. Podkreślić należy znaczący rozmiar
pracy, włożonej przez Kolegów z Delegatury Kro−
śnieńskiej i Przemyskiej w toku negocjacji z Od−
działem Podkarpackim NFZ.

Członkowie Komisji Stomatologicznej ORL
należący do ZLD−POZ uczestniczyli także w nad−
zwyczajnym posiedzeniu Komisji Zdrowia Sej−
mu RP, odbytym w dniu 27 maja 2011 roku
w Warszawie. Obecni tam byli: lek. dent. Agata
Dutka−Szmigiel, lek. dent. Aleksander Kubit, lek.
dent. Andrzej Stopa oraz lek. dent. Wojciech
Zacharjasz. Posłom przedstawiono szczegółowo
problemy, z jakimi borykają się lekarze dentyści,
uzyskując obietnicę pomocy w ich rozwiązaniu.
Niestety, kampania wyborcza do Sejmu przerwa−
ła ten proces, skład Komisji uległ zmianie, skoń−
czyło się na obietnicach. Pomoc obiecywały też
przedstawicielki Departamentu Opieki nad Matką
i Dzieckiem Ministerstwa Zdrowia, w osobach
p. Dagmary Korbasińskiej i specjalisty ds. stoma−
tologii dr n. med. Elżbiety Małkiewicz. Obie pa−
nie uczestniczyły również w panelu dyskusyjnym
38. Konferencji Szkoleniowo−Naukowej w Ry−
trze. Niewiele jednak z tej obecności wynikło,
poza wskazaniem przez uczestników Konferen−
cji przedstawicielom władz na liczne wady usta−
wodawstwa dotyczącego stomatologii.

 Ponieważ badane było przez UOKiK donie−
sienie na ZLD−POZ, które złożył dyrektor MOW

NFZ w Krakowie, w lipcu 2011 roku Związek
został wezwany do wyjaśnienia sprawy rzekomej
zmowy cenowej dokonanej jakoby w trakcie ne−
gocjacji kontraktowych w grudniu 2010 roku.
Związek w przepisanym terminie złożył obszer−
ne wyjaśnienia, dowodząc braku jakichkolwiek
podstaw do tego rodzaju doniesień. W tej sytu−
acji ORL w Krakowie przygotowała i złożyła
w UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania wo−
bec MOW NFZ w sprawie nadużywania przez
Oddział Małopolski Funduszu pozycji monopo−
listycznej i działania na rzecz ograniczania kon−
kurencji.

Współpraca Komisji Stomatologicznej ORL
ze Związkiem Lekarzy Dentystów polegała także
na organizowaniu i współfinansowaniu wyjazdo−
wych Konferencji Naukowo−Szkoleniowych.
Odbyły się one: w Zakopanem−Kościelisku (8−10
kwietnia 2011); w Krasiczynie (13−15 maja 2011);
i w Rytrze (21−23 października 2011). Opiekę
merytoryczną nad Konferencjami sprawowali
dr hab. Jolanta Pytko−Polończyk i dr n. med. Wi−
told Jurczyński. Wykładowcami byli zarówno
specjaliści krajowi jak i zagraniczni, m.in. prof.
prof. Ivica Anić, Piotr Heczko, Tomasz Konop−
ka, Tadeusz Krzemiński, Marion Ljubo, Jerzy So−
kołowski, Leopold Wagner, dr dr Anna Galęba,
Katarzyna Skwara−Guzikowska, Marcin Aluch−
na, Wojciech Kożuch, Dariusz Kościelniak, Alek−
sander Płóciennik, Wacław Steczko, Jerzy Zbo−
żeń. Różnorodność poruszanych przez nich zagad−
nień wskazała na ciągły postęp w diagnozowaniu
i leczeniu pacjentów, zmuszających lekarza den−
tystę do ciągłego doskonalenia swojej praktyki.
Tematyka prezentowanych wykładów objęła za−
gadnienia z zakresu stomatologii zachowawczej,
estetycznej, protetyki, ortodoncji. Były też pre−
zentacje z zakresu farmakologii i dermatologii.
Prawo medyczne objaśniał mec. Tomasz Pęcherz.

Uzupełnieniem szkoleń wyjazdowych były
bezpłatne szkolenia organizowane raz w miesią−
cu przez Komisję Stomatologiczną ORL w auli
AWF w Krakowie. Szkolenia te mają wielu sta−
łych słuchaczy i cieszą się dobrą opinią. W okre−
sie sprawozdawczym odbyło się 9 takich spotkań.
Kontynuowana była też współpraca z Polskim

ORL
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Towarzystwem Stomatologicznym, a jej wymier−
nym efektem była m.in. doroczna konferencja
w Polańczyku (30 IX – 1 X 2011 r.), której głów−
nym organizatorem jest dr n. med. Wojciech Bed−
narz. Konferencja ma charakter międzynarodowy,
wśród wykładowców w minionym roku byli sto−
matolodzy z Niemiec, Ukrainy i Rumunii.
Jej szczególne znaczenie dla społeczności leka−
rzy dentystów z delegatury krośnieńskiej i prze−
myskiej płynie też z faktu organizowania Konfe−
rencji na własnym terenie, bez konieczności wy−
jazdu do odległych ośrodków akademickich.

Natomiast na konferencji w Rytrze wręczana
jest doroczna Nagroda im. Andrzeja Janusza For−
tuny „Za zasługi dla polskiej stomatologii”. Jej
laureatem został w 2011 roku prof. Zbigniew Jań−
czuk z Pomorskiej Akademii Medycznej.

Relacje z odbytych konferencji i szkoleń za−
mieszczane są bieżąco w redagowanej od stycz−
nia 2006 roku „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej
Lekarza Dentysty”. W minionym roku zamiesz−
czane w niej sprawozdania z konferencji w Zako−
panem, Krasiczynie i Suchej Dolinie przygoto−
wywała lek. dent. Anna Urbańczyk; natomiast lek.
dent. Agata Dutka−Szmigiel przybliżała tematy−
kę związaną z funkcjonowaniem ZLD−POZ oraz
kontaktami z MOW NFZ. Do autorów często
goszczących na łamach pisma należeli też dr. hab.
Jolanta Pytko−Polończyk, lek. dent. Renata Mich−
na, lek. dent. Anna Kot (jako I z−ca OROZ),
a także dr Franciszek Serwatka w roli felietoni−
sty. W 2011 r. ukazało się 5 numerów pisma,
łącznie ukazało się ich 29. „GGL−LD” odbierana
jest w innych izbach lekarskich, w środowiskach
stomatologicznych z nieukrywaną zazdrością.

Przejawem szczególnym aktywności Komisji
Stomatologicznej ORL w Krakowie i jej przewod−
niczącego lek. dent. Roberta Stępnia jest organi−
zowanie sesji naukowej w ramach największego
wydarzenia wystawienniczego w Polsce południo−
wej – Targów Stomatologicznych „Krakdent”.
Tematyka zeszłorocznego szkolenia dotyczyła
problemu wypalenia zawodowego oraz stresu
i przezwyciężania trudnych sytuacji medycznych
w trakcie procesu leczenia. Ale „Krakdent” to tak−
że płaszczyzna bliskiej współpracy handlowej ze

Słowacką Izbą Dentystyczną, której członkowie
w liczbie kilkuset (!) przybywają do Krakowa w spra−
wach zaopatrzeniowych w sprzęt, materiały, leki itp.

Podpisany przez Prezydenta RP pakiet ustaw
medycznych, które miały zreformować politykę
zdrowotną w naszym kraju, nie przyniósł spodzie−
wanych efektów. Niestety, nadmiar legislacji po−
ciąga za sobą przeważnie wzrost biurokracji, któ−
ra w widoczny sposób utrudnia leczenie. Jest to
szczególnie bolesne dla małych, indywidualnych
praktyk lekarzy dentystów, gdzie jednoosobowa
odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie
dokumentacji, wobec rozrastających się żądań
instytucji kontrolujących, powoduje napięcia
i rozdrażnienie. Przykładem była zeszłoroczna ak−
cja sprawozdań w formie zbiorczych zestawień
o rodzajach i ilości odpadów medycznych. Błędy
zagrożone były karą administracyjną do 10 000
zł. Dzięki wzmożonej pracy członków Komisji
Stomatologicznej, by na czas poinformować i po−
instruować jak należy naszych lekarzy, by wypeł−
niali i złożyli pod właściwym adresem sprawoz−
danie, w województwie małopolskim nikt z leka−
rzy dentystów nie zapłacił kary.

Absurdami nękającymi stomatologów, podob−
nie jak wymogi sprawozdawczości, są ustawy
o RTG oraz o certyfikowaniu prac protetycznych.
Wprowadzane regulacje nijak nie przystają do
polskich realiów, wprowadzają chaos i ogólne
zwątpienie, czy ktoś jeszcze nad całym procesem
legislacyjnym panuje w zgodzie ze zdrowym roz−
sądkiem. Argumenty stomatologów, wyrażane
w trakcie tzw. konsultacji społecznych, z reguły
nie są uwzględniane. Nie dziwi zatem bierna czę−
sto postawa środowiska bądź manifestowane
uczucie podejrzliwości i obojętności wobec po−
stulatów władz. Trudno się jednak dziwić, gdy
sprawy wzrostu liczby miejsc specjalizacyjnych
dla młodych lekarzy dentystów są niezałatwione
z braku środków finansowych; gdy problem nie−
legalnych praktyk techników dentystycznych ba−
gatelizowany jest z powodu niskiej pono szkodli−
wości społecznej; gdy nikt nie konsultuje ilości
przyjmowanych studentów na wydziały stomato−
logii; gdy kompletnie lekceważy się celowość ist−
nienia gabinetów szkolnych. W rezultacie stawia−
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W dniach 16–18 marca 2012 roku odby³a siê kolej-
na Konferencja Lekarzy Stomatologów – Krynica 2012.
Organizatorami byli: Komisja Stomatologiczna Okrê-
gowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Zwi¹zek Lekarzy
Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia i Polskie Sto-
warzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych. Opie-
kê naukow¹ sprawowali dr hab. Jolanta Pytko-Poloñ-
czyk i dr n. med. Witold Jurczyñski. Goœcinne podwoje
otworzy³y dla uczestników Konferencji hotele „Panora-
ma” i „Galicya” malowniczo po³o¿one na wzgórzu nie-
daleko centrum Krynicy, a oferuj¹ce mi³¹ obs³ugê, przy-
tulne pokoje i dobr¹ kuchniê.

Nowoœci¹ by³a konwencja konferencji, ³¹cz¹ca teo-
riê z praktyk¹. Najpierw wyk³ady dostarczy³y s³uchaczom
spor¹ dawkê wiedzy teoretycznej, a nastêpnie odby³y
siê zajêcia warsztatowe, zorganizowane w ma³ych piêt-
nasto-, dwudziestoosobowych grupach, co umo¿liwia³o
indywidualne konsultacje i dok³adne przeæwiczenie
„krok po kroku” procedur i technik stosowanych w sto-
matologii odtwórczej i estetycznej.

I tak w ramach programu prof. Marco Ferrari przed-
stawi³ „Nowoczesne mo¿liwoœci adhezyjnej stomatolo-
gii odtwórczej. Metody leczenia i materia³y”. Omówi³ te¿
badania laboratoryjne, kliniczne i doœwiadczenia z co-
dziennej praktyki, które dostarczaj¹ kompletnych infor-
macji i pozwalaj¹ wypracowaæ nowe standardy w sto-
matologii estetycznej.

Z kolei dr Wojciech Ko¿uch omówi³ „Nowoczesne
techniki endodontyczne – Reciproc – si³a jednego in-
strumentu”. Mówca przedstawi³ cele biologiczne i me-
chaniczne leczenia endodontycznego, porówna³ ze sob¹
systemy do opracowywania kana³ów korzeniowych wio-
d¹cych firm. Wyk³ad zakoñczy³ siê pokazem praktycz-
nym systemu Reciproc, w czasie którego ka¿dy z uczest-
ników móg³ opracowaæ kana³ korzeniowy. Te zajêcia

ORL
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Konferencja
Lekarzy Stomatologów
Krynica 2012

ne są pytania: Jak wykonywać swój zawód? I czy
jest sens angażowania się we wspólne sprawy?

Jednocześnie wzrasta świadomość pacjentów,
którzy zgodnie z nową ustawą o swoich prawach
i Rzeczniku Praw Pacjenta niejednokrotnie wy−
suwają nieuzasadnione roszczenia wobec lekarzy
dentystów. Rosną ceny ubezpieczeń, a praca
w zawodzie staje się coraz trudniejsza.

Te wszystkie trudne tematy były podejmowa−
ne w trakcie posiedzeń Komisji Stomatologicz−
nej. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 ple−
narne posiedzenia Komisji: w Osieczanach 19 lu−

tego 2011 roku i w Suchej Dolinie 9−11 grudnia
2011 roku.

Działanie Komisji Stomatologicznej ORL,
mimo wszelkich zastrzeżeń i gorzkich niekiedy
sądów w środowisku, uważam za niezbędne.
To bowiem jedyny łącznik między środowiskiem
a wybranymi w skład Komisji reprezentantami,
z którymi konsultowane są akty prawne wpływa−
jące na nasze życie zawodowe. A to już zupełnie
inna sprawa, że nie zawsze nasze postulaty są
uwzględniane przez gremia decyzyjne.

Lek. dent. Katarzyna Siembab
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odby³y siê dziêki firmie STOMED, która zapewni³a sprzêt
i fantomy zêbowe.

Przedstawiciel MIP Pharma mgr Mariusz Kwiatkow-
ski przypomnia³ „Nowoczesn¹ diagnostykê uwzglêdnia-
j¹c¹ oznaczanie patogenów w leczeniu zapalenia przy-
zêbia.” Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê firmie GC,
która zaprosi³a prof. Marco Ferrari i to dziêki niej
odby³y siê warsztaty ciesz¹ce siê olbrzymim zaintereso-
waniem. Pierwszy cykl zajêæ praktycznych dotyczy³ este-
tycznej odbudowy zrêbu i osadzenia wk³adu koronowo-
korzeniowego podczas jednej wizyty, a prowadzony by³
przez prof. Ferrari. Drugi cykl zajêæ przybli¿y³ wielo-
warstwow¹ i uproszczon¹ technikê odbudowy ubytku
klasy IV materia³em kompozytowym. Prowadzony
by³ przez przedstawicieli firmy GC i MedDent. Warszta-
ty odbywa³y siê w zaadaptowanej na potrzeby zajêæ prak-
tycznych sali wyk³adowej hotelu „Galicya”.

Obydwa dni konferencji zakoñczone by³y wieczor-
nymi spotkaniami, które zawsze sprzyjaj¹ integracji œro-
dowiska. Pierwszego dnia odby³a siê kolacja kole¿eñ-
ska, drugiego – bankiet. Wymiana doœwiadczeñ, aktu-
alna sytuacja w s³u¿bie zdrowia, gospodarce, polityce,
zmiany legislacyjne, rozmowy przedzjazdowe by³y g³ów-
nymi tematami dyskusji w kuluarach. Nie zbrak³o wspo-
mnieñ, ¿artów i planów na przysz³oœæ. Konferencja
 zakoñczy³a siê w niedzielê przed po³udniem. Uczestni-
cy otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce odbycie kursów
doskonal¹cych i uzyskali po 12 punktów edukacyjnych

ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE

dope³niaj¹c obowi¹zku ustawicznego kszta³cenia. Wspo-
mnieæ te¿ wypada naszych sponsorów, firmy: GC,
Stomed, MedDent, MIP Pharma, DentalS, Orimed, ABE-
IPS, Optident, Gendex, dziêki którym mo¿liwa by³a
aktualizacja wiedzy na temat nowoczesnych materia-
³ów i technologii przydatnych w codziennej praktyce sto-
matologicznej.

Bliskoœæ centrum krynickiego kurortu, prawdziwie
wiosenna aura sprzyja³y spacerom. Nie zabrak³o chêt-
nych do degustacji wód leczniczych, odwiedzenia Góry
Parkowej i stoków Jaworzyny. Zapobiegliwi zabrali narty
i skorzystali z naœnie¿onych stoków w ciep³ym, wiosen-
nym s³oñcu.

Lek. dent. Anna Urbañczyk
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W czasopiśmie dentystycznym przedstawia−
nie stomatologa, który nie ukrywa, że jego pasją
jest... pedagogika, stanowi pewne ryzyko. No, bo
czemu w końcu został protetykiem, a nie nauczy−
cielem?

Oczywiście w grę wchodzi jeszcze kompro−
mis. Definicja brzmiałaby wtedy „nauczyciel za−
wodu”. Tyle że wówczas miejscem spełniania się
powinna być uczelnia. Ale uczelnia w polskich
warunkach, to zazwyczaj swego rodzaju kłębo−
wisko wielkich ambicji, latami niedostępnej ha−
bilitacji (symbol wkroczenia do elity), drażniącej
feudalnej hierarchizacji, z równoczesną mizerią
zarobków niosącą frustrację, codzienne boryka−
nie się na tym tle z prozą życia, wreszcie nacho−
dzące człowieka poczucie totalnej niemożności,
bo wszystko właściwie wokół jest nie takie, jak
powinno.

Czy owe cierpkie spostrzeżenia dotyczą dro−
gi życiowej doktora nauk medycznych, znanego
Państwu przede wszystkim z roli wykładowcy
podczas licznych szkoleń z zakresu protetyki sto−
matologicznej?

W odpowiedzi zastosujmy – zgodnie z dyrek−
tywami Unii Europejskiej wprowadzanymi do sto−
matologii – rentgen panoramiczny wobec osoby
doktora Pawła Witka.

* * *
Na pytanie, czy pochodzi z Krakowa, gdzie

tkwią jego korzenie, doktor odpowiada niejedno−
znacznie, bo też rzecz jest nieco pogmatwana.
W linii prostej powinien identyfikować się z Nową

Hutą. Ale, co to za identyfikacja, skoro tam, gdzie
stoi wielki piec, znajdowały się przed wojną czar−
noziemy należące do babci.

Jego młodość upłynęła jednak na terenach
owej dzielnicy, która zdaniem doktora Pawła
Witka niewiele ma nadal wspólnego z Krakowem.
To odrębne miasto, które dzisiaj starzeje się wy−
raźnie, młode pokolenia z niego uciekają, bo nie
ma pracy, a wieczorem, jak w całej Polsce (z wy−
jątkiem Krakowa), życie zamiera. Wokół tego
miasta powstały nowe struktury mieszkaniowe,
jak Mistrzejowice, a obecny podział Krakowa na
XVIII dzielnic tylko ich odrębność utrwalił.

Maturę uzyskał w... Technikum Chemicznym
opodal Izby, przy Krupniczej. Pewne umiejętno−
ści stąd wyniesione będą mu procentować, ale
o tym później. W kwestii wyboru kierunku stu−
diów zdecydowany był „od zawsze” na stomato−
logię. Na uczelnię dostał się bez trudu. Studia
wciągnęły go bez reszty, także w żadne poboczne
studenckie kluby czy zespoły się nie angażował.
Zresztą uważa, że program studiów medycznych
jest tak absorbujący, iż czasu na inne zajęcia po−
zostaje niewiele.

Podczas uroczystości absolutorium nieocze−
kiwanie ówczesny dziekan, prof. Stanisław Ma−
jewski zaproponował mu pozostanie na uczelni.
Był rok 1996. Nie było jeszcze Instytutu przy
Montelupich, warunki pracy przy Syrokomli były
skromne, niemniej skorzystał, to była swego
rodzaju nobilitacja.

PORTRETY

Rentgen
pewnego doktora

19
LEKARZ A DENTYST Y

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2012



LEKARZ A DENTYST Y

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2012

20

Został asystentem w Katedrze Protetyki CM
UJ, gdzie zaprzyjaźnił się z doktorem Wacławem
Steczko, wieloletnim starszym wykładową w tej−
że Katedrze. I to doktor Steczko jako „mistrz”
(z relacji mistrz – uczeń) wpłynął na podejście do
zagadnienia tzw.: „myślenia protetycznego”, które
wyraża się w sposobie planowania, przewidywa−
nia, staranności wykonania uzupełnień protetycz−
nych.

Wszystko to pięknie brzmi, tyle że jako laik
zupełnie nie mogę pogodzić się z wątpliwym cha−
rakterem pozyskiwania specjalizacji w stomato−
logii. Oto, w odróżnieniu od wszystkich pozosta−
łych dyscyplin medycznych, w których droga do
zdobycia określonych kwalifikacji wymaga kil−
ku lat specjalizacji, zwieńczonej państwowym
egzaminem, w stomatologii po dyplomie każdy

może robić w s z y s t k o! Specjalizacje oczywi−
ście są, równie trudne jak w innych dziedzinach,
tyle że n a d o b o w i ą z k o w e.

Doktor Paweł Witek podziela te moje wątpli−
wości, formułuje je nawet ostrzej. „To system
dewaluacji specjalizacji – mówi. Kilka lat trzeba
poświęcić na coś, co w sensie uprawnień zawo−
dowych i tak nie jest wymagane. A że człowiek
jest z natury chciwy, to jeśli ma dostęp do „kasy”
bez szczególnego trudu, to czemu miałby z tego
nie skorzystać, zamiast podążać żmudną drogą do
specjalizacji”. Młody dentysta chwyta się zatem
zajęć najlepiej płatnych, nie mając ku temu ani
doświadczenia, ani umiejętności. I potem pewna
część zabiegów „trafia” na biurko rzecznika od−
powiedzialności zawodowej. Nie jest przypad−
kiem, że protetyka stomatologiczna jest tam na
czołowym miejscu.

Poza uczelnią, „dla chleba” jak większość asy−
stentów, od 1998 roku prowadził już własny ga−
binet. Specjalizację ze stomatologii ogólnej zdo−
był w 2000 r. i spotkał się z reformą kształcenia
w stomatologii. Ministerstwo zlikwidowało dwu−
stopniowy sposób szkolenia i wprowadziło spe−
cjalizację jednostopniową, dodatkowo w tamtym
czasie możliwość otwarcia specjalizacji z prote−
tyki stomatologicznej została zawieszona do 2002
roku. Był dorosłym, ukształtowanym człowie−
kiem, poważnie traktującym życie. Tymczasem
zdobywanie specjalizacji na uczelni cofało go
jak większość koleżeństwa w podobnej sytuacji
z roli samodzielnego pracownika dydaktyczno−na−
ukowego do pozycji ucznia. Samodzielność zo−
stała systemowo przekreślona. Ale zacisnął zęby
i w 2006 roku uzyskał specjalizację z protetyki
stomatologicznej. W 2007 roku zdobył doktorat
z wyróżnieniem. Nadto jego konto naukowe zdo−
bią: Certyfikat Umiejętności w Dziedzinie Im−
plantologii Stomatologicznej OSIS−EDI, Certyfi−
kat Curiculum Implantologii BDIZ−EDI, od 2008
posiada także uprawnienia międzynarodowego
szkoleniowca Nobel Biocare w zakresie teoretycz−
nego i praktycznego szkolenia NobelProcera Sys−
tem, a od 2009 NobelActive Implant.

Doktor Paweł Witek odszedł z Instytutu
w 2009 roku, przy czym nikt go specjalnie nie
zatrzymywał. Na pasku jego wynagrodzenia mie−
sięcznego w tymże roku w Instytucie, po 12 la−
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tach pracy widniała kwota 1440 zł netto. Ale i tak
usłyszał: „Instytut poradzi sobie bez pana...”. Przy
takiej polityce trudno sobie wyobrazić dalszy roz−
wój, właściwie nie tylko osobisty, ale i instytuto−
wy. Tym bardziej, że zaczął tam obowiązywać
komputerowy system kontroli obecności i prze−
mieszczania się niczym w kosmicznej fabryce
gwoździ. Osiągnięcia naukowe, jakie pociągnęło
za sobą owo monitorowanie, wyraża się głównie
migracją zarobkową kadry poza Instytut.

Doktor ujawnia jednak swoje wieczne ciągo−
ty do pedagogiki. „Lubię uczyć! – mówi –
Oddawać siebie!”. Nie jest to oświadczenie goło−
słowne. Tylko w 2011 roku wygłosił ponad
30 wykładów na różnego rodzaju konferencjach
i kursach. Ale do habilitacji się nie przymierza.
To oznaczałoby kilka lat rezygnacji z życia.
Natomiast wyobraża sobie inny system kształce−
nia stomatologicznego, bardziej praktyczny, sto−
sowany w niektórych państwach Zachodu, okre−
ślany mianem szkół dentystycznych. W takiej
szkole nie aspirującej do miana placówki nauko−
wej, koncentrującej się głównie na dydaktyce,
pracowałby chętnie. Marzenia o praktycznym
kształceniu lekarzy dentystów może uda się
zrealizować, bo właśnie zainwestował w drugi ga−
binet o pięciu stanowiskach, nowocześnie wypo−
sażonych m.in. w fantomy dydaktyczne. Doktor
Witek uważa zresztą, że środowisko stomatolo−
giczne w Małopolsce charakteryzuje potrzeba wie−
dzy, przejawiająca się świetną frekwencją na roz−
maitego rodzaju kursach i konferencjach. Tę po−
trzebę potęguje też ogromny postęp, wymuszają−

cy samokształcenie. Wystarczy przyjść na Krak−
dent, by zobaczyć jak każdego roku zmienia się
instrumentarium stomatologiczne. Natomiast dok−
tor nie akceptuje uruchamiania studiów wieczo−
rowych. To absurd, uważa, podyktowany wyłącz−
nie spodziewanym zyskiem ekonomicznym dla
uczelni. Jak można się wszystkiego nauczyć wie−
czorem?

Jego zdaniem, zważywszy na wyraźną nad−
wyżkę stomatologów w Polsce, można by studia
stomatologiczne (jak i pozostałe) uczynić w stu
procentach odpłatnymi. Z równoczesnym syste−
mem państwowych kredytów dla niezamożnej,
a utalentowanej młodzieży, uwzględniającym wy−
niki w nauce przy jego spłacie lub umorzeniu.
To spowodowałoby z jednej strony godne płace
dla nauczycieli akademickich, a z drugiej strony
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większą staranność w zdobywaniu wiedzy przez
studentów. Doktor zresztą dziwi się ogromnie tzw.
władzy, że nie analizuje stanu kadrowego leka−
rzy dentystów w świetle wskaźników populacji;
że kształci w biednym kraju za darmo lekarzy dla
znacznie zamożniejszych państw, gdzie nawiasem
mówiąc, jak np. w Austrii czy Niemczech „dzi−
ka” konkurencja nie wchodzi w grę, bo urucho−
mić gabinet można dopiero wtedy, gdy ktoś inny
„wygasza” działalność. I gdzie także dumping
cenowy nie wchodzi w grę, bo ceny minimalne
są ustawowo gwarantowane, a tzw. grupony po
prostu są ścigane prawem, jako struktury niszczą−
ce wolny rynek.

Pytam jeszcze doktora Pawła Witka o polity−
kę NFZ w stomatologii i pewnie się jego poglądy
w Funduszu spodobają. Doktor uważa mianowi−
cie, że koszyk usług został do tego stopnia zmi−
niaturyzowany, iż poza ekstrakcją właściwie za
wszystko trzeba płacić. Żeby otrzymać akrylową
protezę zębową konieczne jest posiadanie mini−
mum 5−u brakujących zębów w łuku nie wlicza−
jąc ósemek, a rzecz należy się raz na 5 lat. W tej
sytuacji NFZ to znakomita instytucja napędzają−
ca stomatologom klientów.

PORTRETY

Portret doktora Pawła Witka nie byłby pełny,
gdybym nie zapytał o status rodzinny i pasje poza
zawodowe. Żona Renata też jest dentystką spe−
cjalistką stomatologii dziecięcej. Mają 8−letnią
córeczkę Karolinkę, która pochłania niemało cza−
su. Ale w domu, a właściwie w pracowni ujaw−
niają się też chemiczne wykształcenie i artystycz−
ne zapędy doktora. Mniejsza już o jego wiedzę
dotyczącą rozmaitych amalgamatów. Oto doktor
rzeźbi z zapałem w rozmaitych materiałach, for−
muje i wypala ceramikę, szkło, posiada własne
koło garncarskie, piec ceramiczny i do topienia
metali, rzeźbi dłutem w rozmaitych materiałach
m.in. w tropikalnych drewnach (hebanie, palisan−
drze) w rodzimym szlachetnym czarnym dębie, dłubie
nawet przy łączeniu różnych materiałów tworzyw
w biżuteryjne gadżety.

I jest przede wszystkim ogromnie miłym, uj−
mującym, pogodnym człowiekiem, zupełnie nie
pasującym do stereotypu mitycznego oprawcy,
z którym jego zawód jest kojarzony. Po prostu
chciałoby się Go widzieć w gronie przyjaciół.

Stefan Ciepły
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Niedowidzący Grzesiek zwija się z bólu na szkolnym kory−
tarzu. Chodzi do gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno−
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Potwornie popsute zęby za−
wdzięcza swojemu pochodzeniu z zapadłej wsi pod Rzeszowem,
w której rodzice uczą się higieny od przyjeżdżających ze szkół
dzieci, a nie odwrotnie. W cierpieniach Grzesia nie byłoby może
niczego szczególnego, gdyby nie fakt, że mają one miejsce pod
szkolnym gabinetem dentystycznym... zamkniętym na głucho.
Gabinet przestał odpowiadać na pojękiwania dzieci na przeło−
mie 2010/11 roku, gdy Małopolski Oddział NFZ pominął w kon−
traktach szkolne gabinety stomatologiczne. Jako jedyny region
w Polsce zatrzasnęliśmy na kłódkę WSZYSTKIE szkolne gabi−
nety – także te w szkołach specjalnych.

 I co teraz? No cóż, Grzegorz będzie musiał jechać do Rze−
szowa do domu na tydzień i będzie miał kolejne braki w nauce.
– On właściwie w ogóle się już nie uczy, bo nie może się skupić
z bólu – mówi Marcin Dębski, kierownik internatu przy ul. Ty−
nieckiej, gdzie mieszka ok. 200 dzieci z całego makroregionu,
których lekarze rodzinni są powiązani z miejscem zamieszkania
rodziców. Następnie wykręca numer do rodziców Grzegorza,

żeby po niego przyjechali. Załamią
się, bo to jedna z tych ubogich ro−
dzin, które żyją poniżej minimum
socjalnego. Co jednak robić? Grze−
siek za chwilę może zrobić się
z bólu agresywny, a jak zęby za−
czną dawać o sobie znać w nocy,
to co? Trzeba będzie albo ryzyko−
wać, podając środek przeciwbólo−
wy na własną rękę albo dzwonić
po pogotowie... Dębski odchodzi
zadzwonić do rodziców chłopca,
wspominając z nostalgią czasy,
gdy na miejscu była miła pani sto−
matolog, mająca świetne podejście
do dzieci (co jest o tyle ważne, że
dysfuncji wzroku towarzyszą czę−
sto nieprawidłowości w zachowa−
niu i kontakt z maluchami bywa
utrudniony).

Co by to było, gdyby wszyst−
kich 440 uczniów szkoły przy
ul. Tynieckiej miało aż takie pro−
blemy z uzębieniem? Zęby bolą na
samą myśl! Ale Małopolski NFZ
rozwiązał umowę z Miejskim Cen−
trum Stomatologicznym „Podgó−
rze” na Kozłówce i teraz gabinet
używany jest dwa razy do roku na
„przeglądy”.

– Brak opieki stomatologicznej
powoduje, że w każdej sytuacji,
która dawniej wymagała jednora−
zowej interwencji – musimy teraz
ściągać rodziców. Tam, gdzie daw−
niej wystarczyłaby godzina i by−
łoby po sprawie, teraz dziecko
musi jechać do domu – wzdycha
dyrektor szkoły Barbara Planta.
Jak mówi, kompletnie nie rozumie
tego, że dzieci niepełnosprawne
zostały w tym przypadku potrak−
towane na równi ze zdrowymi.
Subwencje oświatowe z minister−
stwa na dziecko słabowidzące lub
niewidzące są 2,9 razy wyższe niż
na dziecko zdrowe. Subwencje na
dziecko przebywające w interna−

MEANDRY SYSTEMU
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cie są 6,5 raza wyższe, a na dziecko z niepełno−
sprawnością sprzężoną – prawie 10 razy wyższe.
– To oznacza rozumienie problemu w skali kraju,
i brak zrozumienia w konkretnym przypadku.
Dzieci w szkole przy Tynieckiej mają różny sto−
pień niesprawności. Często ich upośledzenia
są powiązane. Czy naprawdę tak trudno sobie
wyobrazić, że one nie są w stanie same pójść do
miejscowego dentysty? – pyta dyrektor Planta.
W wypadku bólu zęba pozostaje wysłać cierpią−
cego dzieciaka z wychowawcą gdzieś do gabine−
tu w mieście, resztę dzieci pozostawiając bez opie−
ki. „Jest to idea NFZ kompletnie oderwana od
życia. Ja nie mogę zostawić dzieci bez opieki –
mówi pani dyrektor – a przecież nie mam wylę−
garni personelu”. Rodzice pokrzywdzonych dzieci
pytają bardziej dosadnie: „Jak można było poza−
mykać gabinety dentystyczne w szkołach dla dzie−
ci niepełnosprawnych, ot chociażby tych niewi−
domych z ulicy Tynieckiej? Czy Państwo macie
dobrze w głowie? Czy naprawdę paragrafy, kom−
putery, punkty przesłoniły Wam zdolność myśle−
nia?”.

Jak na ironię Ministerstwo Zdrowia tłumaczy
decyzje NFZ pragnieniem zwiększenia dostępno−
ści do leczenia stomatologicznego: „(...) W oce−
nie Ministerstwa Zdrowia zróżnicowanie ofert
świadczeniodawców w zależności od miejsca lo−
kalizacji w podmiotowym zakresie świadczeń jest
uzasadnione m.in. większą dostępnością do lecze−
nia gabinetów dentystycznych zlokalizowanych
poza terenem szkół (na terenie szkoły utrudniony
jest wstęp dla osób, które nie są jej uczniami).
Paranoja!!!

Zamiast przygotować po prostu nowelizację
warunków, którym powinny odpowiadać gabine−
ty w szkołach, wymyśla się argumentację prosto
z Orwella.

W wyjaśnieniu MCS „Podgórze” do dyrekcji
Szkoły, informującym „z przykrością” o nieuzy−
skaniu kontraktu, wymienia się wszystkie te idio−
tyzmy potraktowane jako niedostatki gabinetu:
o godzinach pracy, o zamknięciu w soboty, o bra−
ku podjazdu o kącie nachylenia nie większym niż
5%, o braku dźwigu… – to naprawdę się nadaje
do leczenia, ale nie okulistycznego.

 Do Ministerstwa Zdrowia posypały się listy:
„Opieka dentystyczna w placówkach dla dzieci

niepełnosprawnych nie może być skutecznie za−
stąpiona opieką w placówkach ogólnodostęp−
nych” – pisał m.in. Rzecznik Praw Dziecka, zwra−
cając uwagę że nawet w zaleceniach WHO twier−
dzi się, że opieka lecznicza nad dziećmi powinna
powrócić do szkół. Przeciw zamknięciu gabine−
tów szkolnych protestowały wszystkie zaintere−
sowane organy władzy (Sejmik Wojewódzki, Wo−
jewoda Małopolski, Prezydent Krakowa, Okręgo−
wa Izba Lekarska).

Tymczasem gabinety dentystyczne w szkołach
krakowskich pokryła już gruba warstwa kurzu.
Dzieci upośledzone są bardziej wrażliwe na ból, bo
bardziej się na nim koncentrują. W szkole przy Ty−
nieckiej sprzęt dentystyczny niszczeje, miejsca na
zajęcia specjalne brak, ale gabinetu szkoda ruszać
dopóki istnieje choć cień szansy, że kiedyś wrócą
tu ofiarne stomatolożki, które często zdobywały
nawet materiały lecznicze na własną rękę...

Dyrektor placówki przy ul. Tynieckiej napi−
sała rok temu (wraz z nauczycielami, uczniami,
rodzicami i odesłanymi stomatologami) list do
NFZ z prośbą o dotację na świadczenia stomato−
logiczne. Tłumaczyła w nim: „Uczniowie miesz−
kają często w odległych zakątkach kraju i każdo−
razowa podróż do rodzinnej miejscowości i ro−
dzinnego oddziału NFZ wiąże się z konieczno−
ścią opuszczania zajęć lekcyjnych jak i kosztami
transportu ponoszonymi przez rodziców w sytu−
acji, gdy brak jest możliwości skorzystania z za−
biegów dentystycznych na miejscu. Ze względu
na swoją niepełnosprawność – często złożoną, nie
mogą oni samodzielnie korzystać z opieki stoma−
tologicznej poza placówką (...) Pisała też: „Pla−
cówka nasza spełnia wszystkie wymogi, jakie sta−
wiane są gabinetom stomatologicznym. Znajduje
się ona na parterze budynku, który posiada wej−
ście dostosowane do potrzeb tychże osób”.

List kończył się smutną obserwacją: niepeł−
nosprawni uczniowie i ich rodzice, tak dotkliwie
poszkodowani przez los, zmagać się muszą teraz
z kolejnymi utrudnieniami, jakie stawia przed nimi
bezduszna rzeczywistość. Minął już ponad rok,
odkąd list z ul. Tynieckiej do NFZ pozostaje bez
odpowiedzi. Bezduszna jest nie tyle rzeczywi−
stość, co pozbawieni wyobraźni funkcjonariusze.

Tekst i fot. Anna Zielińska

MEANDRY SYSTEMU
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Okiem Rzecznika

Spychologia stosowana
„Medycyna jest degradowana z pozycji zawo−

dowej do poziomu usługi technicznej, zaś leka−
rze są pozbawiani narzędzi ochrony pacjentów
i możliwości działania na rzecz zdrowia publicz−
nego” – te gorzkie słowa, nawiązując do sytuacji
ochrony zdrowia w Polsce, skierował do lekarzy
obecnych na Krajowym Zjeździe Sekretarz Ge−
neralny Światowego Stowarzyszenia Lekarzy
Otman Kloiber. Wpływy instytucjonalne na le−
karzy są na pewno groźne i pewnym niemalże jest
fakt, że nie będący pupilkami władzy medycy będą
coraz częściej doświadczać przerzucania na nich
odpowiedzialności za niewydolności systemu lub
jego urzędników. Z postępowań prowadzonych
przez urząd OROZ wynika również, że jak plaga
szerzy się w tym układzie przerzucanie odpowie−
dzialności za trudniejsze sytuacje i przypadki
medyczne na kolegów lekarzy.

Co robić – a właściwie – czego nie robić, by
wzajemnie nie utrudniać sobie życia?

Pacjent w sytuacji kryzysowej ma prawo do
złych emocji. My tego prawa nie mamy. Nie ma
takiego prawa nikt, kto jest w pracy, także lekarz.
Trzeba jednocześnie mieć świadomość, że nega−
tywne emocje związane z niewłaściwym zacho−
waniem pacjenta, mogą być przyczyną błędnej
diagnozy czy wadliwego zinterpretowania przez
nas obowiązujących przepisów prawa. To może
skończyć się nawet postępowaniem w przedmio−
cie odpowiedzialności zawodowej przed OROZ,
dlatego kontakt z pacjentem musi być profesjo−
nalny i pozwolić nam na ustalenie właściwych
procedur medycznych postępowania leczniczego.

„Kontynuowanie zabiegu leczniczego, gdy
pojawią się komplikacje, a lekarz nie ma odpo−
wiednich kwalifikacji do jego wykonania, jest
z pewnością błędem medycznym” – to cytat jed−
nego z fachowych periodyków medycznych, któ−
ry powołuje się na wyrok sądowy Sądu Okręgo−
wego w X. Powikłanie w tym przypadku doty−
czyło zabiegu ekstrakcji, której lekarz nie umiał
prawidłowo przeprowadzić. Nie wskazał też pa−
cjentowi miejsca, gdzie dokonano by się tego za−
biegu.

Powikłania w zabiegu ekstrakcji mogą poja−
wić się zawsze. Ale nie obroni się nikt, kto wyko−
na zabieg nieumiejętnie, a po zdarzeniu (i wystą−
pieniu ewentualnych komplikacji) zachowa się
niefachowo. Lekarz, nie mogąc usunąć niepożą−
danych skutków swojego zabiegu, musi skiero−
wać pacjenta tam, gdzie w trybie pilnym uzyska
on kompetentną pomoc.

Niestety, tak się nie stało, gdy zdesperowana
dentystka odwiozła nawet swojego pacjenta sa−
mochodem pod przychodnię, ale nie uprzedziła
telefonicznie znanego jej chirurga, że kieruje do
niego swojego pacjenta i odjechała. Kłopot w tym,
że chirurg akurat w tym dniu nie przyjmował, był
nieobecny. Pacjent przerażony, zaskoczony całą
sytuacją, awanturował się w rejestracji, krzyczał,
że nie wyjdzie. Zdenerwowani lekarze innych spe−
cjalności musieli znaleźć telefonicznie miejsce, gdzie
można by go było przyjąć, by zakończyć ekstrak−
cję i zamknąć połączenie ustno−zatokowe, które
wystąpiło podczas nieudanego zbiegu.

No cóż, pani doktor zapomniała, iż należało
uprzedzić kolegę o zamiarze skierowania do nie−
go pacjenta. Tłumaczenie zaś pacjentowi, że taka
sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy i odesłanie
go pod adres nieprzygotowanej placówki, musi
zakończyć się dla lekarza w przypadku roszcze−
nia pacjenta niepowodzeniem.

Lekarz musi umieć zaopatrzyć pacjenta tak,
by ulżyć mu częściowo w bólu, zabezpieczyć
przed pogorszeniem skutków powikłania, by był
czas na dotarcie do właściwej poradni chirurgii
stomatologicznej.

Sytuacja, że pacjent otrzyma natychmiastową
pomoc bywa mało prawdopodobna, gdyż w więk−
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szości poradni stomatologicznych zabiegi wyko−
nywane są planowo i nie każde powikłanie może
być zaopatrywane natychmiast przez specjalistę.

OROZ często spotyka się w prowadzonych
postępowaniach z przypadkami: polecenia pacjen−
towi wykonania zdjęcia rtg i zgłoszenia się z nim
ponownie lub wypisania recepty z lekiem (naj−
częściej antybiotykiem) i zaleceniem ponowne−
go zgłoszenia.

Są to konkretne przypadki nieudzielenia
pomocy doraźnej pacjentowi i pozostawienia go
z bólem. W każdej z tych sytuacji OROZ dopa−
trzył się czynu zabronionego. Niestety lekarze po−
zwalają sobie na takie odsyłanie pacjenta „do ni−
kąd”. Gdy w grę wchodzi trudniejszy przypadek
kwitnie „spychologia stosowana”... („Ja nie usu−
wam zębów, proszę poszukać sobie chirurga”).

Pamiętacie państwo opisywany już przez nas
przypadek pacjentki, która jechała tramwajem
nomen omen nr 13, a pasażerowie krzyczeli do
niej, że jest cała zakrwawiona i żeby poszła do
dentysty? Szkoda, że Bareja już nie żyje. Byłaby
to scena z życia wzięta do nowej komedii.

A oto inny przykład. Pacjentka zgłosiła się na
wizytę lekarską z bólem zęba 16. Lekarz zdecy−
dował o konieczności usunięcia tego zęba. Jak
zauważyła biegła – z zapisu w karcie choroby
pacjentki nie wynikała podstawa takiej decyzji,
brak było adnotacji o diagnozie, która winna być
postawiona przed rozpoczęciem leczenia.

Niemniej biegła dopatrzyła się w aktach do−
kumentacji radiologicznej faktu, że decyzja o eks−
trakcji była słuszna. Ząb 16 posiadał rozległe
zmiany okołowierzchołkowe wokół obu korzeni
policzkowych”. Biegła zauważyła, że takie po−
wikłania zdarzają się w przypadku rozwijania się
w okolicy przyszczytowej korzeni zębów przed−
trzonowych i trzonowych górnych zmian zapal−
no−wytwórczych, które niszczą strukturę wyrost−
ka zębodołowego szczęki. Jak wynikało ze spra−
wy – ekstrakcja miała charakter ekstrakcji chirur−
gicznej, ale lekarz nie określił, czy była to eks−
trakcja wewnątrzzębodołowa, czy zewnątrzzębo−
dołowa.

Pacjentka zeznała, że w czasie zabiegu, po
przepłukaniu ust wodą – poczuła, „że płyn gdzieś
uciekł”. Takie zeznanie wymagało od lekarza
odpowiedniego postępowania, którego zaniechał.
Prawidłowo – winien on wykonać kontrolne zdję−
cie rtg, aby sprawdzić, czy doszczętnie usunął ząb
16 i czy nie doszło do wytworzenia połączenia
ustno−zatokowego. Biegła stwierdziła, że obo−
wiązkiem każdego lekarza przeprowadzającego
zabieg ekstrakcji górnego zęba w odcinku bocz−
nym jest sprawdzenie, czy podczas zabiegu nie
doszło do takiego powikłania. Można to uczynić
za pomocą prostej procedury diagnostycznej po−
legającej na sprawdzeniu łyżeczką zębodołową
bądź igłą kulkową czy przeprowadzony właśnie
zabieg nie doprowadził do wytworzenia połącze−
nia ustno−zatokowego.

Wczesne diagnozowanie takiego powikłania
pozwala na zaopatrzenie go niewielkim zabiegiem
plastycznym (sposobem Wassmunda−Borusiewi−
cza) i daje możliwość uniknięcia znacznie rozle−
glejszego zabiegu wykonywanego już w warun−
kach szpitalnych.

Reasumując – lekarz nie wykonał w tym przy−
padku wszystkich czynności diagnostycznych
i terapeutycznych prawidłowo, nie dokonał rów−
nież prawidłowej adnotacji w karcie choroby pa−
cjentki. Tym samym naraził ją na ropne zapale−
nie zatoki szczękowej i konieczność dalszego le−
czenia, w tym również szpitalnego. Rzecznik
zmuszony był lekarce przedstawić zarzut i skie−
rować akt oskarżenia do Sądu, bowiem takie
postępowanie wyczerpało znamiona naruszenia
art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi, że
„Lekarz powinien przeprowadzać postępowanie
diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z na−
leżytą starannością, poświęcając im niezbędny
czas”.

Pierwszy Zastępca Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Lek. dent. Anna Kot

OROZ
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Jubileuszowe 20. krajowe i pierwsze Między−
narodowe Targi Stomatologiczne „Krakdent”
w dniach 8−10 marca 2012 roku to kolejny sukces
organizatorów i polskiego środowiska medycyny
stomatologicznej. Choć w praktyce krakowskie Tar−
gi od lat miały już międzynarodowy charakter, bo
prócz wystawców z wielu krajów i zagranicznych
ekspertów pojawiali się na nich licznie stomatolo−
dzy i technicy dentystyczni z ościennych krajów, to
jednak dopiero teraz Targi mogą się poszczycić Cer−
tyfikatem Światowego Stowarzyszenia Przemysłu
Targowego (UFI) i oficjalnie dołączyły one do gro−
na najważniejszych imprez targowych na świecie.

Z roku na rok t³umniej
Swoje wyroby i usługi zaprezentowały 293 fir−

my z Polski i zagranicy, zgodnie z tradycją odbyło
się kilkanaście medycznych kursów doskonalących,
co stawia „Krakdent” na bodaj najwyższym miej−
scu wśród organizatorów naukowych konferencji
stomatologicznych. Oczywiście licznych bezpłat−
nych szkoleń i prezentacji firm stomatologicznych
nie liczymy, a jedynie te kursy i konferencje, które
przyznawały uczestnikom punkty zaliczane do obo−
wiązkowego doskonalenia zawodowego.

Trzeba tu wymienić, m.in. kurs poświęcony pe−
riodontologii prowadzony pod naukowym kierow−
nictwem (i z udziałem) prof. Marii Chomyszyn−Ga−
jewskiej, kierownika Katedry Periodontologii i Kli−
nicznej Patologii Jamy Ustnej IS CM UJ czy kurs
poświęcony funkcjonowaniu gabinetu stomatolo−
gicznego jako firmy pod kierownictwem naukowym
lek. dent. Roberta Stępnia, wiceprzewodniczącego
ORL w Krakowie.

Wiele wykładów i szkoleń odbywało się poza
terenem Targów w hotelu Park Inn czy w Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Tu właśnie,
w trzecim dniu Targów odbywała się ceniona
w branży Międzynarodowa Konferencja Dental
Spaghetti, pod naukowym kierownictwem dr. hab.
Jerzego Krupińskiego, prof. ŚUM w Katowicach,

a zorganizowana przy współudziale dr. n. med. Ma−
cieja Żarowa (Kraków), czy Kamila Siekierskiego
(USA). Swą wiedzą dzieliło się wielu wybitnych
specjalistów, w tym profesorowie: Pal Gerliczy
(Węgry), Alessandra Devigus (Szwajcaria), Luis
Jane (Hiszpania), Camillo d’Arcangello (Włochy)
czy Luis A. Felippe (Brazylia). Tylko za udział
w tej konferencji można było uzyskać 9 pkt. eduka−
cyjnych.

Rzut oka na nowoczesnoœæ
Nie zabrakło oczywiście kompleksowej prezen−

tacji aktualnych prądów w stomatologii. Bardzo in−
teresujące doświadczenia kliniczne z biomateriała−
mi referował dr Hiram Fisher, dyrektor Europejskie−
go Centrum Implantologii, na szkolenia zapraszali
m.in. Camosci Poland, Colgate Palmolive Poland,
Instytut Blend−a−med Oral B, Ivoclar−Vivadent Pol−
ska, MedBone z Portugalii, Optident Dental Digital
Solutions, Pulpdent Corporation z USA. Na Targach
zaprezentowano szereg nowych urządzeń i techno−
logii medycznych, w tym np.: innowacyjne lecze−
nie wad zgryzu metodą „Clear Aligner” alternaty−
wę dla aparatów stałych, zestaw narzędzi endodon−
tycznych do wyciągania z kanału korzeniowego
autorstwa dr. Gończowskiego, dźwignia do usuwa−

TARGI

– blisko 300 wystawców,
ponad 11 tys. klientów i zwiedzaj¹cych
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nia złamanych korzeni bez uszkodzeń kości, urzą−
dzenie do ozonoterapii czy nowy bezprzewodowy
laser stomatologiczny. Uwagę zwracały wyświetla−
jące obraz na monitorach aparaty rentgenowskie, do
zamontowania w każdym gabinecie lekarskim.

S³owacy i Czesi
Jak stało się to już tradycją, w Targach i w oko−

łotargowych imprezach, uczestniczyli licznie stoma−
tolodzy z Czech i Słowacji (ok. 800 osób!), którzy
tu w Polsce znajdują tańsze niż u siebie w kraju urzą−
dzenia, wyposażenie gabinetów i środki medyczne.
Sympatycznym akcentem było spotkanie przedsta−
wicieli powiązanych umowami o współpracy sto−
matologów Polski, Czech i Słowacji. Na czele gru−
py ze Słowacji stał wiceprezydent tamtejszej Izby
Stomatologicznej dr. Matúš Ursíny, Czeską Izbę Sto−
matologiczną reprezentował dr Jiří Ševčík, a hono−
ry domu pełnili przewodnicząca Związku Lekarzy
Dentystów−Pracodawców Ochrony Zdrowia. lek.
dent. Agata Dutka−Szmigiel i reprezentujący Okrę−
gową Izbę Lekarską w Krakowie lek. dent. Dariusz
Kościelniak. Gościem honorowym spotkania orga−

Krakdent28
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nizowanego przy współpracy biura ProSlovakia był
Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krako−
wie, Marek Lisansky.

O zdrowy uœmiech najm³odszych
Już po raz drugi Targom towarzyszyła akcja

„Dentopomoc”. Dla domów dziecka i rodzin zastęp−
czych w Małopolsce zbierano pasty do zębów, szczo−
teczki, zabawki, kolorowanki oraz wiele innych ga−
dżetów, które sprawią, że szczotkowanie nie będzie
kojarzyło się najmłodszym z przykrym obowiąz−
kiem. Kilka firm zadeklarowało też bezpłatne prze−
glądy i leczenie.

– Tegoroczne Targi to ogromny sukces! Cieszę
się, że na przestrzeni 20 lat udało się nam stworzyć
wyjątkowe i jedyne z swoim rodzaju miejsce, które
nie tylko integruje środowisko dentystyczne, ale
przede wszystkim przyczynia się do rozwoju pol−
skiej stomatologii oraz zdrowych i ładnych uśmie−
chów Polaków – podsumowuje jubileusz Grażyna
Grabowska, prezes „Targów w Krakowie”.

Tekst i zdjęcia Filip Ratkowski

2012 29
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Okazji, aby przetestować zdolność organiza−
cji lekarskich do obrony interesów swych człon−
ków ostatnio nie brakuje. Praktycznie od poło−
wy listopada jesteśmy w stanie permanentnej
batalii, której niekwestionowanym motywem
przewodnim jest kwestia refundacji leków i na−
prawdę realnego zagrożenia dość znaczącymi
karami nakładanymi przez NFZ na Bogu du−
cha winnych i pewnie w większości nieświa−
domych zagrożeń lekarzy.

Czy to nasz bój, nasza batalia? Jak najbar−
dziej. W istocie cały spór od początku toczy
się nie o recepty, a o nieprzekraczanie przez wła−
dze publiczne pewnych granic w nakładaniu na
nas nowych obowiązków.

Przebieg Krajowego Zjazdu Lekarzy, który
miał miejsce w końcu lutego uświadomił nam
z grubsza dwie rzeczy: silną determinację le−
karzy w walce o swoje prawa, a także koniecz−
ność potęgowania tej determinacji w starciu
z własnymi, niemrawymi niekiedy, strukturami.

Tematykę uchwał zdominowały oczywiście
sprawy będące pokłosiem fatalnie przygotowa−
nych ustaw z pakietu zdrowotnego. Po wyczer−
pującej walce władza odstąpiła w końcu od ścią−
gania z lekarzy zwrotów refundacji za katalog
uchybień z niesławnej pamięci ustępu ósmego
(art. 48). Władza jednak nie chce tego samego
uczynić wobec świadczeniodawców mających
podpisane kontrakty z NFZ. Minister oświad−
czył wprost, że nie zamierza zmieniać ogólnych
warunków umów, które mają rangę rozporzą−
dzenia. Wystarczającym argumentem dla Pana
Ministra jest fakt, że umowy obowiązują od
maja 2008 roku i jego zdaniem nikomu dotąd
nie przeszkadzały zapisane tam paragrafy prze−
widujące możliwość nakładania kar umownych.

Jednak już w połowie lutego 2011 roku
OZZL wystąpił ze śmiałą tezą, że przepisy
umożliwiające nakładanie kar umownych są

nielegalnie i nie znajdują oparcia w ustawie
o świadczeniach, co praktycznie oznacza naru−
szanie Konstytucji. Na swej stronie (autonomia−
dent.pl) pisałem wówczas, że jeśli wątpliwość
podniesiona przez OZZL potwierdzi się, a roz−
porządzenie obowiązuje już od 4 lat, oznaczać
to będzie, że prace pionów prawnych izb sa−
morządowych, organizacji pracodawców
i związków zawodowych trzeba naprawdę pil−
nie usprawnić.

W chwili, gdy oddaję ten tekst Redakcji,
teza OZZL jest już w wysokim stopniu upraw−
dopodobniona za sprawą dwóch opinii praw−
nych, znanego konstytucjonalisty – prof. Pio−
tra Winczorka z Uniwersytetu Warszawskiego
oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatel−
skich.

Wróćmy jednak do Krajowego Zjazdu Le−
karzy. Zgłoszono 3 projekty uchwał, które mia−
ły skutkować skierowaniem stosownych wnio−
sków o zbadanie legalności przepisów do Try−
bunału Konstytucyjnego. I tak kol. Krzysztof
Bukiel złożył wniosek w sprawie omawianych
kar umownych w umowach z NFZ; kol. Sła−
wek Smól – w sprawie dopuszczalności orze−
kania o zdarzeniach niepożądanych przez ciała
pozasądowe, czyli przez komisje wojewódzkie
oraz niżej podpisany w sprawie niedopuszczal−
ności ustanowienia Prezesa NFZ organem II in−
stancji w postępowaniach odwoławczych od
wyników konkursów (byłby to sąd we własnej
sprawie) oraz legalności zarządzeń prezesa NFZ
regulujących postępowania konkursowe.

Wszystkie 3 projekty przeszły przy zdecy−
dowanym, przeszło 90% poparciu Zjazdu
i przy... równie zdecydowanym oporze Biura
Prawnego NIL.

Ja rozumiem, że prawnicy często patrzą na
nasze pomysły z ostrożnością mającą swe pod−
łoże w przekonaniu, że sytuacja od strony praw−
nej wygląda odmiennie od postrzeganej z uży−
ciem potocznej logiki. OK. Ale żeby spowodo−
wać przerobienie trzech ważnych projektów
uchwał na projekty stanowisk (które formalnie

FELIETON

Lęk przed lataniem



LEKARZ A DENTYST Y

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2012

31

nikogo do niczego nie obligują)? I to pod wła−
ściwie żadnym ważnym pretekstem? Pomińmy
nawet sprawę Zjazdu (Delegaci koniec końców
obronili te projekty jako uchwały), było mało
czasu, panowała gorąca atmosfera. Ale czy wła−
śnie w tej prawniczej manierze wylewania
dziecka z kąpielą (odstępowaniu od poważnych
wniosków z nadmiernej ostrożności) nie nale−
ży przypadkiem upatrywać przyczyn stanu na−
szej bezradności? I naszych wymiernych potem
strat, skoro najprawdopodobniej od 4 lat nie−
którzy z nas mieli orzekane kary umowne bez
należytej podstawy prawnej.

Przegłosowanie zaproponowanego przeze
mnie projektu dotyczącego całej materii kon−
kursowej spięło symboliczną klamrą moje wła−
sne czteroletnie zabiegi. Faktycznie, pierwsze
pisma do NIL w sprawach niedopuszczalnego
rozszerzania kompetencji komisji konkurso−
wych słałem w marcu 2008 jako wiceprezes
dużej w końcu izby (Wielkopolska). Zaległy
wówczas gdzieś w szufladach i leżałyby sobie
tam do dzisiaj, gdybym nie był delegatem na
Zjazd.

Przykry jest jednocześnie fakt, że występo−
wanie w takich sprawach przez cały czas obar−
czone jest koniecznością przełamania oporu
tych, którzy powinni nie posiadać się wręcz
z radości na widok przysyłanych im wniosków
o sprawdzenie stanu prawnego. W przypadku
władzy izbowej, radość ta powinna brać się
z satysfakcjonującego poczucia przewodzenia
korporacji ludzi aktywnych, którym na czymś
zależy. W przypadku izbowych prawników ra−
dość powinna pochodzić choćby stąd, że taka
polityka samorządu daje im perspektywę sta−
bilnej pracy.

A może jest to kwestia tytułowego lęku
przed lataniem? Może nasz establishment za−

wodowy czuje, że kiedy skończy się możliwość
efektownego prężenia muskułów, pohukiwania
w TV (choć pewnie wizerunek twardego i zde−
cydowanego też by się przydał), wtedy trzeba
będzie przejść do mrówczej pracy, polegającej
być może na wyłuskiwaniu sądowych spraw
skrzywdzonych lekarzy, udzielaniu im pomo−
cy prawnej i budowaniu bazy korzystnych dla
lekarzy orzeczeń i wyroków.

Nie chciałbym uprawiać taniego wizjoner−
stwa, ale chyba przyszłość korporacji zawodo−
wych rozstrzygać się będzie odtąd w 1/3 w ga−
binetach polityków, a w 2/3 na salach sądowych
i w trybunałach. Więc pora się opierzyć nabie−
rając sił do latania. Takie są zresztą oczekiwa−
nia lekarzy. Kto nie wierzy, niech zajrzy na
Konsylium24.

Najprawdopodobniej z „Gazetą” kwiet−
niową dostaniecie Państwo ulotkę o akcji zwra−
cania się do NFZ o zmianę warunków umów,
polegającą na wykreśleniu zapisów o karach
umownych. Nie jest to akcja NRL (jak wska−
zywałaby treść ulotki), lecz porozumienia czte−
rech organizacji lekarskich: OZZL, PZ, Związ−
ku Pracodawców i Stow. Lekarzy Praktyków.
Jest to akcja bezpieczna. Samo zwrócenie się
o zmianę zapisu umowy nie może być odczyta−
ne jako jej wypowiedzenie. Weźmy udział
w tej akcji, choćby dla zademonstrowania na−
szej determinacji. Nasz masowy udział ułatwi
być może Panu Ministrowi podjęcie decyzji
o przystąpieniu do negocjacji w sprawie zmian
w ogólnych warunkach umów. A tam jest sze−
reg dalszych spraw do pilnej korekty.

Andrzej Cisło, Poznań

FELIETON
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Tak wielu krakowskich stomatologów okre−
śla doktora Zygmunta Fecia, któremu właśnie
stuknęła osiemdziesiątka. Oczywiście, od lat jest
już na emeryturze, ale nie zwalnia tempa i ciągle
ordynuje w swoim gabinecie, a i na nartach jeź−
dzi jak młodzik...

Urodził się w Siedliskach koło Bobowej, miej−
scowości sławnej z koronczarstwa, gdzie w XIX
wieku istniała głośna na całą Galicję szkoła uczą−
ca tej sztuki, a dziś organizuje się doroczne Mię−

dzynarodowe Festiwale Koronek Klockowych.
Zygmunt był najmłodszym, szóstym dzieckiem
i trzeba od razu powiedzieć, że pan doktor wy−
wodzi się ze znanej i zasłużonej rodziny. Jego brat,
starszy o lat osiem, w czasie okupacji hitlerow−
skiej walczył w Batalionach Chłopskich, a mat−
ka, po wojnie, pod auspicjami Centrali Przemy−
słu Ludowego i Artystycznego (tzw. „Cepelii”),
była organizatorką spółdzielni koronczarskiej,
która dała zatrudnienie ponad trzem tysiącom
kobiet−chałupniczek.

– Mama była bardzo aktywna, także na polu
krzewienia ludowych tradycji i sztuki ludowej! –
wspomina doktor. – Organizowała chóry, zespo−
ły ludowe, trafiła nawet na srebrny ekran, bo wy−
stąpiła jako starościna w „Weselu” reżyserowa−
nym przez Andrzeja Wajdę i w tej swojej pełnej
aktywności dożyła 93 lat!

– To imponujący wiek – stwierdzam, a dok−
tor Feć tylko uśmiecha się z lekka.

– W mojej rodzinie to nic nadzwyczajnego.
Jeden z moich dziadków dożył 105 lat...!

Z Siedlisk w świat
Miasteczko Bobowa łączyły tradycyjnie do−

bre stosunki z właścicielem miejscowego mająt−
ku inż. Kazimierzem Wieniawą−Długoszowskim,
bratem generała. W jego dworze (powszechnie
zwanym „Zamkiem”), zorganizowano po wojnie
prywatne gimnazjum i tam właśnie Zygmunt zdą−
żył jeszcze zdać małą maturę... Wkrótce jednak
z częścią rodziny przeniósł się do Wrocławia,
gdzie po uzyskaniu prawdziwej, „dużej” matury
poszedł na studia. Po dyplomie, przez lat kilka−
naście ordynował w Kłodzku, ostatecznie jednak
trafił do Krakowa...

Jeszcze w Kłodzku, jako Powiatowy Inspek−
tor Stomatologii organizował, pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, koło
naukowe „na cztery powiaty” grupujące lekarzy−
stomatologów, organizował przyjazdy prelegen−
tów, inspirował kolegów do przygotowywania

PORTRETY

80−lecie doktora Zygmunta Fecia

Człowiek – legenda…
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własnych referatów. A o nim samym, już wów−
czas mówiono, że ma „złote ręce”... Ostatecznie
jednak, po trosze z rodzinnych powodów, doktor
Feć osiadł w Krakowie. I szczęśliwie trafił do
Nowej Huty, gdzie można było rzeczywiście roz−
winąć skrzydła…

Najlepiej wiedzą pacjenci
Nie było wówczas, w tej ogromnej dzielnicy,

chirurgii stomatologicznej z prawdziwego zdarze−
nia. Doktor zabrał się więc do pracy i w 1972 roku
rzecz się dokonała – powstała bardzo dobra, jak
na owe czasy, przychodnia na osiedlu Złotej Je−
sieni, tuż koło późniejszego szpitala Rydygiera.
– Pod opieką mieliśmy nie tylko mieszkańców
Nowej Huty, ale też okolicznych gmin i miaste−
czek – wspomina. Trudno mi zagłębiać się
w szczegóły, bo o tym, jak pracowaliśmy, jak ja
pracowałem i jak pracowali moi koledzy najle−
piej wiedzą nasi pacjenci. A ci mieli zawsze do
nas ogromne zaufanie. Stamtąd, ze stanowiska
kierownika przychodni, odszedłem w 1991 roku
na emeryturę...

Za zasługi
– Doktor Feć jest nazbyt skromny! – mówi

przybyły specjalnie na jubileuszowe spotkanie
w salach krakowskiego NOT, prof. Stanisław Ma−
jewski, dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stoma−
tologicznej i Konsultant Krajowy w dziedzinie
protetyki stomatologicznej. – Doktor Zygmunt
to naprawdę wybitny specjalista! I ja i doktor
Grażyna Wiśniewska, dziś szefowa Zakładu Pro−
tetyki Stomatologicznej CM UJ, wiele mu za−
wdzięczamy, jeśli nie osobiście, to choćby pośred−
nio, bo szkolił wielu naszych przyjaciół i współ−
pracowników. Wszyscy wiedzą, że znaczna część
kolejnych roczników stomatologów, który wyszli
z murów krakowskiej Akademii Medycznej wła−
śnie u pana doktora odbywała praktyki. Jeśli mu−
siałem skierować młodego stomatologa do odby−
cia stażu podyplomowego, to kierowałem go naj−
chętniej właśnie do Nowej Huty, jak się to mówi−
ło „do Fecia”. Dlatego z wielką radością mogłem
dziś wręczyć Panu Doktorowi srebrny medal ho−
norowy za zasługi dla uniwersyteckiej stomato−

PORTRETY

logii. To ważny medal, bo wybity w 2000 roku,
a upamiętniający powrót studiów medycznych na
łono Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inna rzecz, że
Doktor otrzymał już najwyższe odznaczenia Pol−
skiego Towarzystwa Stomatologicznego, srebrną
i złotą odznakę oraz medal Bene Meritus.

Dzięki przyjaciołom i najbliższym
– Rzeczywiście – przyznaje dr Feć – mam pe−

wien skromny udział w szkoleniu studentów, bo
pamiętam, że w jakimś momencie, to był bodaj
rok 1980, cały rocznik stomatologii musiał odby−
wać u mnie w przychodni ćwiczenia z chirurgii
szczękowej. Akademia miała wtedy jakieś kło−
poty lokalowe związane z generalnymi remonta−
mi na Kopernika. A swoją drogą, studenci bardzo
się nam wtedy przydali, bo mogliśmy wydatnie
skrócić kolejki do dentysty. Oczywiście studenci
pracowali pod nadzorem asystentów, a jednym
z tych asystentów był np. dzisiejszy dyrektor
Instytutu Stomatologii CM UJ profesor Jan Za−
pała. Ale sprawowali się bardzo dobrze.

Oczywiście praca lekarza dentysty jest cięż−
ka, także w czysto fizycznym sensie, ale nie na−
rzekam. Zawsze miałem wsparcie kolegów, ro−
dziny, sił mi nie brakowało i nie brakuje do dziś.
A i zdrowie dopisuje! Wypada tylko dziękować
losowi i odpukać. W niemalowane oczywiście!

Filip Ratkowski
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Karmiąc rekiny…
Jedziemy karmić rekiny. Nasz szybki jacht

motorowy wzbija kaskady wody i skacze na fa-
lach jak oszalały. Te nadwodne akrobacje pro-
wadzącego jacht czarnoskórego sternika na-
gradzają śmiechy i okrzyki załogi Shark Team.
Naszym butlom z powietrzem, stojącym w sze-
regu w mocnych gumowych uchwytach i na-
szym aparatom do fotografii podwodnej nie
przeszkadzają przelewające się przez pokład
strugi wody. Ważne są tylko przeciwsłonecz-
ne okulary. Tu na Bahamach z końcem sierp-
nia słońce dosłownie wypala oczy, jak w kwiet-
niu na alpejskich lodowcach. Pozwala też na
piękne podwodne fotografowanie i filmowa-
nie. Nad nami, tuż nad powierzchnią morza,
przelatuje mała awionetka w drodze z Miami
do Freeport przy zatoce Lucaya. Pozdrawiamy
ją wymachując rękami. Jest nas czternastu nur-

ków i pięć osób załogi. Każdy zapłacił 200
dolarów za udział w Shark Show i podpisał
oświadczenie, że przyjmuje całkowitą odpo-
wiedzialność osobistą za wszystko, co się wy-
darzy.

Dawno minęły czasy, kiedy panie i pano-
wie stojący na wysokiej skale Shark Observato-
ry przy Ras Mohammed na Czerwonym Morzu
mogli oglądać na płyciznach koralowych raf
podpływające o zachodzie słońca rekiny. Prze-
pędzone hałasem podwodnej turystyki rekiny
już nie wygrzewają się na płyciznach wód.
Przed rokiem, na małej wyspie na Malediwach,
stojąc w wodzie niedaleko brzegu fotografo-
wałem te wspaniałe zwierzęta, które pokazy-
wały się zawsze tuż po głośnym dzwonku wzy-
wającym plażowiczów na obiad.

Zgodnie z duchem czasu flora i fauna świa-
ta podwodnego podlega ochronie. Powstały
już podwodne parki narodowe (Bonaire, Ras
Mohammed) chronione surowymi przepisami
i uzbrojoną strażą „Rangers” dla ochrony bo-
gactwa wód. Modne są „ekologiczne nurko-
wania” z biologami-przewodnikami, jak też
turystyka typu safari watching, czyli podgląda-
nie wielorybów, delfinów i rekinów. Na tara-
sach przybrzeżnych hoteli powodzeniem cieszą
się spektakle dias show. Jest tam więcej mło-
dzieży zaciekawionej życiem mórz niż w dys-
kotece. Nauka nurkowania to przedmiot obo-
wiązkowy w wielu zasobnych krajach Europy.
Nasz jacht rzuca kotwicę, a my filmujemy
„Shark Team” – in action. Roy, nasz sternik
wkłada kostium w całości wykonany z metalu,
który przypomina średniowieczną kolczugę
z kapturem. Głowa, ręce i stopy pokryte są
grubą elastyczną siatką. Kosztowało to w San
Diego pięć tysięcy dolarów. Roy zamiast jed-
nej ma dwie butle z powietrzem. Przewody za-
bezpieczone są metalowymi manszetami.
To on, ze specjalnej platformy stojącej na wo-
dzie, będzie karmił rybami przepływające reki-
ny. Duży cylindryczny pojemnik ma napis „UNE-
XO”. To nazwa naszej bazy. Kolega Roya przy-
gotowuje podwodną kamerę do filmu video.
Film, po udźwiękowieniu, będzie sprzedawa-
ny w salonie bazy już w 30 minut po zakoń-
czeniu nurkowania.
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rekin unosi się w górę i znika w zielonkawej
toni w asyście rybiej eskorty. Towarzyszy mu
też błysk naszych fleszy. Delfinów nie fotogra-
fuje się z fleszem, rekiny tak, choć ich skóra
odbija światło jak zwierciadło. Rekinów jest
coraz więcej, można je dotykać wyciągniętą
ręką. Mój syn obok mnie odpycha czerwonym
Nikonosem z fleszem pysk rekina. Podpłynął
zbyt blisko. Ryb już nie ma. Wszystkie zostały
rozdane. Kończymy show. Pojedynczo, gęsie-
go podpływamy do liny kotwicznej. Bezpiecz-
ny cień naszej łodzi kołysze się w górze. Wy-
buchy wesołości po 435 minutach nurkowa-
nia wydają się uzasadnione. Okrzyki i gwizdy
witają Roya, gdy w ciężkiej metalowej zbroi
o własnych siłach nie może wejść po drabinie
na pokład. Pomagamy mu pośpiesznie. W na-
grodę możemy wyłuskiwać z oczek kolczugi
białe rekinie zęby. Zabieramy je na pamiątkę.
Odliczamy wszystkich. Nikogo nie brakuje. Pod-
nosimy kotwicę i jacht rusza. Filmuję, jak Roy
prawie nagi, trzymając się liny znika w wodzie
za jachtem. Łódź mknie szybko. Głowa wynu-
rza się i znika pod wodą. W ślad za Royem
znika operator kamery. Bardziej dla odpręże-
nia niż dla ochłody, baraszkują w wodzie jak
ciągnące za jachtem delfiny.

Wakacyjne zamówienia na tegoroczny po-
łów rekinów latem trzeba było złożyć w lutym.
Teraz już nie wiem, czy Państwo zdążycie?...

Franciszek Serwatka
fot. Szymon Serwatka

Powodzenie imprezy jest ogromne. Zamó-
wienia z całego świata przyjmuje się z półrocz-
nym wyprzedzeniem. Nasi bodygards w heł-
mach ochraniających karki i plecy, z długimi
kijami elektrycznymi wyglądają jak przybysze
z kosmosu. Jednym bodyguard jest długono-
ga dziewczyna o urzekającym uśmiechu. Na-
sze certyfikaty i badania lekarskie dokładnie
sprawdzono i wprowadzono do komputerów.
Mamy spłynąć na dno morza wzdłuż liny ko-
twicznej na głębokość 25 m. Tam czeka kolej-
ny bodyguard. Płyniemy z nim do zatopionej
cysterny. Trzeba przy niej uklęknąć tak, by gło-
wa i plecy przylegały do cysterny. Uniemożli-
wia to rekinom podpłynięcie od tyłu. Po oby-
dwu stronach stoją bodyguards. Zanurzamy się
w ciepłej, turkusowej i czystej wodzie. Głową
w dół, wzdłuż liny i wśród parasoli ulatujących
ku górze baniek powietrza, osiągamy dno.
Wszyscy klęczą. Show zaczyna się w dreszczu
emocji. Patrzymy ku powierzchni, skąd spływa
ku nam Roy. Srebrna kolczuga błyszczy w słoń-
cu. Cylinder jest pełen ryb. Jak na komendę
pojawiają się małe i duże rekiny. Towarzyszy
im jak eskorta chmura żółtych ryb. Największy
z rekinów podpływa bez pośpiechu do wycią-
gniętej ręki i chwyta podaną rybę. Z odległości
4 metrów widać szeregi ostrych zębów i białe
wnętrze pyska.

Pilotujące rybki szybko i zachłannie walczą
o resztki zjedzonej ryby. Elegancja ruchów,
piękno i siła rekina – zapierają oddech. Wokół
stojącego na platformie Roya rekiny zataczają
coraz ciaśniejszy krąg. Jest ich coraz więcej.
Tymczasem Roy, serwuje wybrańcom, ryby
wprost do paszczy. Droczy się z nimi, prowo-
kuje. Jego ręka znika aż po łokieć w ogromnej
paszczy. Jeden z rekinów popycha Roya tak,
że ten traci równowagę i z pojemnikiem upa-
da na dno. Podnosi go kamerzysta.

Przepływający rekin schwytany za głowę –
sztywnieje i powoli opada na dno. Fenomen
ten opisano w latach siedemdziesiątych. Klę-
cząc nad jego głową Roy wyjmuje mu z pyska
duży metalowy hak z kawałkiem stalowej lin-
ki. Cała ta operacja trwa kilka sekund. Po chwili
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Andrzej Janusz Fortuna
(1936−2007)

Andrzej Janusz Fortuna urodzi³ siê 3 sierpnia 1936
roku w Nowym S¹czu. Jak kiedyœ wspomina³ w przyja-
cielskiej pogawêdce z redaktorem Stefanem Ciep³ym,
gdy nadesz³y lata wojny i wymarzony dom matki (sie-
roty, wychowanej w ochronce Sióstr Felicjanek), zacz¹³
siê waliæ, otoczy³a swojego jedynaka szczególn¹ ochron¹,
pe³na lêku i rozmaitych obaw. Nie wolno Mu by³o oddaæ
ciosu na wypadek uderzenia rówieœnika, nie wolno Mu
by³o p³ywaæ, choæ wychowa³ siê nad Dunajcem, mia³ byæ
przede wszystkim niezauwa¿alny dla Niemców, prze-
chodz¹c na drug¹ stronê ulicy, gdy siê zbli¿ali. „To spra-
wi³o – powiedzia³ – ¿e nigdy nie by³em cz³owiekiem
walki i stroni³em od wszelkiej agresji”. To fakt. Nato-
miast ka¿dy, kto siê z Nim spotka³, podkreœla³ jedno:
Andrzej mia³ cudowny talent negocjacyjny, potrafi³ go-
dziæ ludzi o absolutnie sprzecznych pogl¹dach, umia³
zrêcznym ¿artem roz³adowaæ niejeden konflikt.

W 1953 roku ukoñczy³ Liceum im. J. D³ugosza
w Nowym S¹czu i podj¹³ studia stomatologiczne na kra-
kowskiej Akademii Medycznej. Podczas studiów nie an-

ga¿owa³ siê w ¿adne „rewolucje paŸdziernikowe”. Pod-
pad³ natomiast za zbytnie „umi³owanie piwa” na poli-
gonie wojskowym w Celestynowie, co kosztowa³o Go rok
studiów d³u¿ej. Pierwsz¹ pracê podj¹³ w 1960 roku
w Starym S¹czu. Wtedy to pozna³ Basiê i tak siê w niej
zakocha³, ¿e wbrew woli jej rodziców porwa³ kandydat-
kê na ¿onê z domu i wyjecha³ z ni¹ w poszukiwaniu
pracy a¿ pod Rzeszów. ZnaleŸli j¹ oboje. Po dwóch la-
tach wrócili w rodzinne strony, tyle ¿e nie sami, lecz
z dwójk¹ synów: Maciejem i Tomkiem. Zaczêli praco-
waæ w Nowos¹deckich Zak³adach Elektrod Wêglowych.
W 1975 roku, na kanwie reformy powo³uj¹cej do ¿ycia
nowe województwa, z przyjacielskiej rekomendacji
dr. Zbigniewa ¯aka doktor Andrzej Fortuna zosta³ sze-
fem Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w No-
wym S¹czu. Trzeba by³o j¹ tworzyæ od fundamentów.
Tak dalece ujawni³ przy okazji swoje talenty organiza-
cyjne, ¿e w 1983 roku zosta³ zastêpc¹ dyrektora ds. pod-
stawowej opieki zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego im.
J. Œniadeckiego w Nowym S¹czu. Pe³ni³ te¿ w owych la-

W piątą rocznicę śmierci

28 kwietnia 2007 roku na Cmentarzu
Nowosądeckim liczne grono przyjaciół
z całego kraju i miejscowych pacjentów
oraz lekarzy pożegnało doktora nauk me−
dycznych Andrzeja Janusza Fortunę.
26 kwietnia 2007 roku Mojra – córka Ko−
nieczności – przecięła nić życia Andrze−
ja. To skojarzenie przenoszę z książki
prof. Andrzeja Szczeklika „Katharsis”,
który też już nas opuścił.

Od pięciu lat nie ma już Andrzeja po−
śród nas, a jednak jest obecny bo „serce
ma swoją pamięć” – jak napisał kiedyś
Albert Camus.
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tach obowi¹zki radnego, m.in. wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miasta Nowego S¹cza.

W 1989 roku rozpoczê³a siê Jego przygoda z samo-
rz¹dem lekarskim, w którym szybko awansowa³ do
w³adz naczelnych. W 1993 roku zosta³ pierwszym prze-
wodnicz¹cym Komisji Stomatologicznej NRL, w II i III
kadencji kierowa³ ni¹, bêd¹c jednoczeœnie wiceprzewod-
nicz¹cym Naczelnej Rady Lekarskiej.

To On przeprowadza³ prywatyzacjê stomatologii
z ramienia samorz¹du, on wywalczy³ autonomiê wy-
borcz¹ stomatologów w ramach samorz¹du, on te¿
wspólnie ze Zbigniewem ¯akiem powo³a³ do ¿ycia do-
roczne ogólnopolskie spotkanie stomatologiczne „Pol-
ski Po³udniowej” w Rytrze. Zasiada³ w dziesi¹tkach ko-
misji eksperckich. Udziela³ siê bardzo aktywnie w Okrê-
gowej Radzie Lekarskiej w Krakowie, której zosta³ wi-
ceprzewodnicz¹cym w IV kadencji. Negocjowa³ kontrakty
z Kas¹ Chorych, a w 1998 roku wynegocjowa³ koszyk
œwiadczeñ nale¿nych w zakresie stomatologii. Nie szczê-
dzi³ ani czasu, ani zdrowia, spêdzaj¹c spor¹ czêœæ ¿ycia
na dojazdach do Warszawy i do Krakowa. Na ci¹g³ych
negocjacjach, na budowaniu nowego obrazu stomato-
logii, dumnie podkreœlaj¹c i¿ jako pierwsza wœród dys-
cyplin medycznych sta³a siê zawodem w o l n y m.

I udawa³o Mu siê wiele, bo w ka¿dym cz³owieku szu-
ka³ pozytywnych cech. By³ przy tym wspania³ym kompa-
nem, dusz¹ towarzystwa, niezrównanym gawêdziarzem.
Nie kierowa³ siê funkcjami, tytu³ami, ani zasobnoœci¹
portfela. W ka¿dej sytuacji publicznej, rodzinnej, przy-
jacielskiej dyskutowa³ racjonalnie i odwa¿nie, ale tak
by nikogo nie uraziæ. Za swoje liczne zas³ugi zosta³ od-
znaczony m. in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Meritus
pro Medici.

A tak w piątą rocznicę śmierci wspominają
Andrzeja Janusza: syn i przyjaciele…

Lek. stom. Tomasz Fortuna
– Choć to już minęło 5 lat, to cały czas nam

Go brakuje… – mówi Tomasz Fortuna. – Jakim
był Ojcem? – Czy dostawaliśmy w skórę? No cóż,

bywało, choć z rzadka i z reguły, zasłużenie.
Na wywiadówki raczej nie chodził, pozostawiał
to Mamie. Jak się wybierał, to zawsze trochę lęku
temu towarzyszyło. Natomiast nadzorował nasz
dzień powszedni. Wymagał od nas pewnego pla−
nu na każdy dzień. Przykładał też dużą uwagę do
punktualności i do naszej schludności. Nie wy−
obrażał sobie, że któryś z nas wyjdzie do szkoły
w pomiętej koszuli czy pochlapanym podkoszul−
ku. Nie chodziło zresztą nigdy o markę obuwia czy
kurtki, nie zależało mu na naszym szpanowaniu, tyl−
ko na takiej dosłownej codziennej czystości.

Wakacje spędzaliśmy zazwyczaj nad Morzem
Czarnym, w Bułgarii, raz tylko – pamiętam – po−
jechaliśmy do Jugosławii. Ale takie to były cza−
sy, na tym polegała „zagranica”.

Kiedy pozwolił nam siąść za kierownicą? Otóż
obaj z Maćkiem uzyskaliśmy prawa jazdy mając
zaledwie 16 lat. One miały wtedy formalnie cha−
rakter „ograniczony”, ale Jemu wyraźnie chodzi−
ło o naszą codzienną nowoczesność.

Jaki był w stosunku do płci pięknej? Powie−
działbym czarujący, pełen zachwytów, ale zawsze
na pierwszym miejscu była Basieńka, nasza
Mama. Rzadko się spotyka mężczyzn, którzy
z taką admiracją mówią o swoich żonach. Ojciec
nigdy nie zaniedbywał podkreślenia jej urody, jej
wdzięku, jej intelektu, jej gospodarności. To było
naprawdę niezwykłe.

A na drugim miejscu była stomatologia.
W jej rangę, znaczenie, w jej usytuowanie w sys−
temie ochrony zdrowia, w podnoszeniu jej pozio−
mu, w ustanowienie jej statusu wolnego zawodu
– był niezwykle zaangażowany. A już przez ostat−
nie lata, gdy praktycznie zrezygnował z prowa−
dzenia gabinetu, tkwił w samorządzie po uszy.
Jeździł, najpierw do Krakowa, a potem do tej
Warszawy i ciągle coś reformował…

Chorobę znosił dzielnie i zwycięsko. Mówił
o niej często, ale w takim mało osobistym, a ra−
czej obserwacyjnym tonie. Jakby dotyczyła kogoś
innego. Zawsze uważał, że ją pokona. Mało kto
wie, że faktycznie zmagał się z nią zwycięsko
przez 8 lat! Dopiero w ostatnich kilku miesiącach
poczuł się pokonany. Ale zdążył się jeszcze odro−
binę nacieszyć się małym Andrzejkiem, wnucz−
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kiem, który przyszedł na świat na rok przed Jego
śmiercią.

Co nam pozostawił, mnie i Maćkowi, który
jest dziś ordynatorem urologii w Szpitalu im.
J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, w tym samym
szpitalu, którego Andrzej Janusz był kiedyś dy−
rektorem?

Ludzie podkreślali Jego niezwykłą umiejęt−
ność godzenia sporów, doprowadzania do ugody,
do kompromisu nawet tych ludzi, którzy z zacie−
trzewienia ze sobą nie rozmawiali. Otóż zapamię−
tałem z jego nauk taką prostą informację:
„Kochaj innych, a oni, zobaczysz, też będą Cię
kochali…”.

A ten SMS, którym Andrzej pożegnał przyja−
ciół, informując, że już Go nie ma, oczywiście
nie pochodził z zaświatów. To my go nadaliśmy
z Maćkiem, przytłoczeni ilością telefonów od
ludzi, którzy chcieli zapytać o Jego zdrowie.
Dosłownie nie dawało się odłożyć słuchawki.
Więc postanowiliśmy to przerwać. Jaka szkoda,
że milczenie, które wtedy zapadło wciąż trwa.
I choć minęło już pięć lat od Jego śmierci, wciąż
Go nam brakuje…

Prof. dr hab. med.
Stanisław Majewski

To już 5 lat, a ja wciąż myślami szukam
Andrzeja i bardzo mi go brak wśród grona
najbliższych, ale też w działalności publicznej.
 Z Andrzejem i Jego rodziną znaliśmy się od nie−
pamiętnych czasów i choć burzliwa młodość nie
wróżyła późniejszej metamorfozy w przykładne−
go męża i ojca, ani też w poważnego doktora
i działacza – to jedno co można powiedzieć: była
to sądecka dusza, charakterny i życzliwy druh,
z którym dobrze być, tak w zabawowym towa−
rzystwie, jak też współpracować w najważniej−
szych sprawach pro publico bono.

W uznaniu ponadczasowych zasług Andrzeja
ze Stefanem Włochem i synem Tomkiem Fortuną
poddaliśmy pomysł ustanowienia statuetki Jego
imienia, którą corocznie honorowane są wybitne
osobistości kontynuujące Jego dzieło. I to jest
piękne, lecz warto przy tej okazji zastanowić się
nad źródłem popularności Andrzeja i jego sukce−

sów w działaniach na rzecz stomatologii. Byłem
z Nim w stałym kontakcie, gdy pełnił ważne funk−
cje izbowe i wiem, że w swoich poczynaniach
kierował się zasadą, iż razem osiągniemy więcej
– a więc stomatolodzy nie przeciw lekarzom, lecz
z nimi, a samorząd nie przeciw towarzystwom
naukowym i środowiskom uczelnianym lecz
wspólnie – bo tylko tak można rozwiązywać sku−
tecznie nawet najtrudniejsze problemy.

U Andrzeja podziwiałem bezinteresowne za−
angażowanie na rzecz ogółu, od organizacji pierw−
szych konferencji ogólnopolskich na ziemi sądec−
kiej, poprzez zmagania o godną pozycję polskich
stomatologów w czasie unijnej koncesji, do Jego
dyplomatycznej postawy jako wiceprezesa NRL.
Ponieważ byłem pierwszą osobą, którą prócz naj−
bliższej rodziny Andrzej wtajemniczył w swój
problem zdrowotny, wiem też, że ta niezwykła
pasja aktywnego życia, dystans do rzeczy małych
i przyjazny charakter pozwoliły mu dzielnie zno−
sić przeznaczony los, także w długiej walce z cho−
robą. Jeśli myślę o ludziach, od któ−
rych wiele mogłem się nauczyć, to
wśród nich jest Andrzej Fortuna,
któremu z okazji Jubileuszu na−
szego Instytutu miałem honor
wręczyć piękny medal 200−le−
cia, w uznaniu dla Jego przyja−
znego stosunku do krakowskiej
stomatologii uniwersyteckiej.

Lek. stom. Bogdan Barut
– Andrzej cieszył się ogromnym autorytetem

nie tylko wśród stomatologów, ale również wśród
lekarzy medycyny, dzięki swojej rozwadze, doj−
rzałym przemyślanym wypowiedziom. Tak też
było w samorządzie lekarskim, w którym praco−
wał „od zawsze”. Te cechy zaskarbiły Mu uzna−
nie w Naczelnej Radzie Lekarskiej i jej Komisji
Stomatologicznej, gdzie przez lata spotykaliśmy
się i współpracowali. Był niezwykle pracowity,
analitycznie podchodził do wszelkich problemów,
dokumentów, projektów i rozporządzeń, progra−
mów zarówno Ministerstwa Zdrowia jak NFZ.
Zawsze był dobrze przygotowany na posiedzenia
Naczelnej Rady i Komisji Stomatologicznej NRL.
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Działanie w samorządzie było Jego pasją. Cieszył
się uznaniem nie tylko koleżanek i kolegów z sa−
morządu, ale również pracowników naukowych
uczelni medycznych, ich dziekanów i specjalistów
krajowych, z którymi miał liczne kontakty osobi−
ste na spotkaniach w ministerstwie, zjazdach,
sympozjach i konferencjach. Jego zdanie zawsze
się liczyło, tu też był autorytetem.

Naczelna Rada Lekarska i jej pokoje gościn−
ne były Jego drugim domem, na pewno nie bez
uszczerbku dla życia rodzinnego. Basia ze zrozu−
mieniem to tolerowała i wspierała Go w jego dzia−
łaniach. Przemierzał po Polsce w pociągach i au−
tobusach tysiące kilometrów. Wiele godzin wraz
ze Zbyszkiem Żakiem spędziliśmy również
wspólnie w wagonach PKP na trasie Kraków−
Warszawa−Kraków. Zawsze była to okazja do
dyskusji na aktualne problemy naszego środowi−
ska. Ze Zbyszkiem Żakiem, z którym się przyjaź−
nił przez lata, różnili się osobowością. Zbyszek
niezależnie od swojego doświadczenia i zaanga−
żowania, był gorący, czasem nawet impulsywny,
niezwykle bezpośredni, miał łatwość nawiązywa−
nia bezpośrednich kontaktów, stąd wiele Jego
znajomości i przyjaźni. Janusz był niejako jego
przeciwieństwem, zrównoważony, stonowany,
obdarzony poczuciem humoru, elegancki ale nie
wylewny. Nie przeszkadzało to im jednak we wza−
jemnym szacunku i przyjaźni. Znakomicie się uzu−
pełniali. Być może postawa życiowa Janusza
wynikała z faktu, że przez wiele lat „walczył”
z zaawansowaną nieuleczalną chorobą. Skrzętnie
tę chorobę i jej symptomy spychał na plan dal−
szy, starając się aby w żaden sposób nie wpłynę−
ło to na Jego pracę samorządową.

Wiadomość o śmierci Andrzeja Janusza za−
stała mnie na Oceanie Indyjskim, wiele tysięcy
kilometrów od Polski. Właściwie to sam Andrzej
powiadomił mnie SMS−em o swoim odejściu, śląc
podziękowania za współpracę, koleżeństwo
i przyjaźń. Na pewno uczynił to również do osób,
z którymi był blisko związany i współpracował.
To było w stylu Janusza, który mając świadomość
swojego stanu z góry przygotował się skrupulat−
nie i precyzyjnie na tę chwilę. Te SMS−y rozesłał
natychmiast po zgonie z telefonu komórkowego

Andrzeja, syn Tomek, prawdopodobnie zgodnie
z wcześniejszym poleceniem Ojca wg przygoto−
wanej listy. Ze zrozumiałych względów nie mia−
łem szans na wcześniejszy powrót do kraju i na
uczestnictwo w pogrzebie Andrzeja. Tam daleko
w godzinę pogrzebu wrzuciłem kwiat w wody
Oceanu, ale po powrocie spędziłem na Sądeckim
Cmentarzu znaczną chwilę z refleksją nad doko−
naniami Andrzeja Janusza i wspólnie spędzony−
mi latami.

Dr Jolanta Orłowska−Heitzman
Andrzej−Janusz – do dzisiaj nie wiem, jak

brzmiało Jego pierwsze imię. Ale czy to takie
ważne?... Poznałam Andrzeja (chyba jednak
Andrzeja) w Krakowie. O smagłej cerze, roze−
śmiany, z charakterystycznym tembrem głosu,
działający w Krakowie i w Warszawie. To była
postać Samorządu Lekarskiego.

Dla mnie był już wtedy niedoścignionym przy−
kładem działacza, społecznika, lekarza. I oto po
kilku latach spotkaliśmy się w Warszawie. Po IX
Krajowym Zjeździe Lekarzy okazało się, że przyj−
dzie nam razem jeździć do stolicy, mieszkać
w hoteliku NIL−u, przy posiłkach wspominać stare
czasy i dawnych znajomych, a wreszcie toczyć
niekończące się rozmowy na tematy różne – od
tego co nas boli, od problemów osobistych począw−
szy, poprzez plany remontu naszego hotelu, a na roli
samorządu w dzisiejszej rzeczywistości kończąc.
Wcale to nie oznacza, że na siłę chcieliśmy po−
prawić otaczający nas świat, ale były to wieczory
niezapomniane, spędzane w gronie Przyjaciół.

Dwa razy w miesiącu odbywało się posiedze−
nie Kolegium Naczelnego Rzecznika, początek
narady o godz.17.00, a zakończenie? I tu wkra−
czał Andrzej, ok. godz. 20.00 dzwonił do mnie
lub do dr. Rysia Rzeszutko z Wrocławia pytając,
kiedy będziemy, gdyż musimy zjeść wszystkie
specjały przygotowane przez Basię. Nie może tego
przecież wziąć z powrotem do Nowego Sącza.
Basia byłaby z tego bardzo niezadowolona.
Po trzecim telefonie zwykle kończyliśmy nasze
posiedzenie, a w hoteliku już czekała gorąca her−
bata, przygotowana kolacja. Natomiast my przy−
nosiliśmy dobre winko i zasiadaliśmy wspólnie
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do stołu, a raczej do biurka, ponieważ stołu w na−
szych pokojach nie było.

Rysio (już wtedy mocno starszy Pan – starszy
od Andrzeja) i Andrzej wspominali swe podboje
sercowe, sięgali do czasów studenckich, a co dla
mnie było bardzo ciekawe – przypominali począt−
ki naszego obecnego samorządu, opowiadali
o Zbyszku Żaku, o Ryśku Łopuchu, o spotkaniach
stomatologów, o dzisiejszych profesorach, któ−
rych znali jeszcze ze studiów. Cudowne były
wspomnienia Andrzeja z czasów studiów w Kra−
kowie, z czasów wspólnego pomieszkiwania ze
Zbyszkiem Żakiem. A nadzwyczaj ciepło, z nutką
tęsknoty i melancholii, Andrzej mówił o swoim
pierwszym spotkaniu z Basią, cieszył się swoimi
wnukami, puszył się. A ja zawsze myślałam wte−
dy, jak bardzo związany jest z domem, z Rodziną,
a przede wszystkim z Basią. To był inny obraz
Andrzeja, którego znaliśmy jako twardego nego−
cjatora, niezłomnie walczącego o sprawy lekarzy
dentystów. Po moim „incydencie sercowym” mia−
łam przygotowany w Jego pokoju specjalny fo−
tel, miękki, z poduszką, bym mogła wypocząć po
kolacji. Gdy kończyłam swoją pracę późno, tzn.
po 21.00, Andrzej w sposób zdecydowany i ostro
zwracał mi uwagę, pytając czy nie powinnam tro−
chę zwolnić... A ja pytałam, czy On jest przykła−
dem?

Te pogaduchy trwały do późna w nocy, a rano
czekały na nas (na mnie i Rysia) świeże bułeczki
i jajecznica. Taki był Andrzej i proszę mi wie−
rzyć – do Warszawy jeżdżę już ponad 6 lat, ale
bardzo często wspominam, jak to było dawniej,
w pokoju nr 6, w naszym hoteliku NIL (to był
pokój Andrzeja). Jak w lecie siedzieliśmy na ta−
rasie, to nas „żarły” komary, ale zawekowane
przez Basię mięso było pyszne, a nawet słuchane
po raz n−ty kawały, rozśmieszały. Dobrze nam
było razem i trzeba te wspomnienia zachować.
Tylko dlaczego tak szybko to minęło? I dlaczego
trwało tylko rok?

Lek. stom. Antoni Stopa
Był moim rówieśnikiem, kompanem, przyja−

cielem na dobre i na złe. Kiedy dzisiaj wspomi−
nam tamte piękne czasy wspólnej zabawy i pra−

cy, to zdałem sobie sprawę że Andrzej był pre−
kursorem wielu spotkań integracyjnych, które
wówczas określało się koleżeńskimi. Ze Zbysz−
kiem Żakiem tworzyli duet prawie idealny. Wspa−
niale się uzupełniali, dwa różne charaktery, ale
wspólny cel. Nazywali siebie „braciszkami”.

Andrzej był niesamowitym znawcą litery pra−
wa, nieomal perfekcjonistą. Jako klasyczny spo−
łecznik, stawiał sobie określone cele, które wcze−
śniej czy później osiągał, ale nie na siłę. Świet−
nie, realistycznie oceniał swoje możliwości, „nie
walił głową w mur tam, gdzie nie dało się go prze−
bić”. Był wspaniałym kompanem, mediatorem,
zawsze uśmiechnięty i skory do żartów. Jego życie
było pełne pasji i zaangażowania w cele publicz−
ne, a lata walki z chorobą pozwoliły Mu dotknąć
tego co nieuchronne… Konieczności.

Rozmawiał ze mną o śmierci, na swój sposób
studiował ją, oswajał się z nią, chyba zrozumiał
jej sens i śmiał się mówiąc, że po śmierci pój−
dziemy do czyśćca i będziemy w nim tak długo,
aż nie będą już nas cieszyły te rzeczy, które lubi−
liśmy robić tu na ziemi najbardziej.

Bardzo mi Go brakuje, tak jak i Zbyszka. Kie−
dy razem z Andrzejem staliśmy nad trumną Zbysz−
ka, Andrzej pochylił się nad moim uchem i zapy−
tał, który z nas następny? Nie czekaliśmy długo
bo niecałe dwa lata. Dzisiaj znów pewnie razem
negocjują, sprzeczają się, dyskutują i bawią,
a mają na to wieczność.

Red. Stefan Ciepły
Andrzeja poznałem w Starym Sączu, u Zbysz−

ka, w jego wiekowej chałupie. Śniady, o charak−
terystycznym tembrze głosu, co chwila prowoko−
wał jakąś zabawną sytuację, wydał mi się wtedy
nieco powierzchowny. Ale w kilka tygodni póź−
niej Zbyszek namówił mnie na wywiad z Andrze−
jem jako szefem Wojewódzkiej Przychodni, dla
„Gazety Krakowskiej”, w której wówczas praco−
wałem. I ku mojemu osłupieniu okazało się, że
facet przykłada niezwykłą wagę do każdego szcze−
gółu, do każdego zwrotu, do każdego przecinka.
Nie wywiad, ale autoryzacja tekstu trwała w nie−
skończoność. Po prostu taki był perfekcyjny
i dbały o obraz instytucji, którą kierował.
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To musiało sprawić, że burzliwe czasy przeło−
mu solidarnościowego wyniosły go nawet na stano−
wisko dyrektora naczelnego miejscowego Szpitala,
które pełnił przez rok, wcześnie będąc zastępcą
ds. lecznictwa. Budził po prostu u ludzi zaufanie,
a nigdy nie angażował się w politykę w sensie
ideologicznym. Był ponad partyjne opcje.

Potem się zaprzyjaźniliśmy, byliśmy razem
w Grecji, często spotykaliśmy się u Zbyszka,
w jakimś sensie towarzyszyłem też Jego odejściu.
Był już w nienajlepszym stanie, gdy siedliśmy
w Klinice przy Kopernika po południu, gdzieś
w przyziemiu i gwarzyliśmy przez sześć godzin, do
nocy, najpierw o Jego życiowych drogach, a potem
o samorządowych planach, gdy wyzdrowieje…

Niestety, odszedł. Okręgowa Rada Lekarska
w Krakowie straciła bardzo wiele. Najpierw Zby−
szek, potem On, dalej Jurek Jamski, ostatni Janek
Kowalczyk – wszyscy oni tworzyli pewien kli−
mat samorządu, który wydaje się niepowtarzal−
ny. Ale też zawsze i wszędzie pionierskie lata
tworzą pewną legendę nie do odtworzenia.

W dniach 16-17 lutego br. odby³a siê w O¿arowie
Mazowieckim Konferencja – Elektroniczna dokumen-
tacja medyczna – jakoœæ, bezpieczeñstwo, interopera-
cyjnoœæ, której uczestnikami byli w przewa¿aj¹cej wiêk-
szoœci informatycy pracuj¹cy w du¿ych podmiotach lecz-
niczych. Zosta³y tam przedstawione problemy zwi¹zane
z wdra¿aniem elektronicznej dokumentacji medycznej,
wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu do-
kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Narzuca ono na podmioty medyczne koniecznoœæ pro-
wadzenia od dnia 1 sierpnia 2014 roku dokumentacji
medycznej w formie elektronicznej.w formie elektronicznej.w formie elektronicznej.w formie elektronicznej.w formie elektronicznej.

Podczas konferencji zosta³y omówione uwarunko-
wania prawne cybernetyzacji systemu informatycznego
w ochronie zdrowia. Interesuj¹c¹ opiniê w pierwszej czê-
œci konferencji wyrazi³ wiceprezes NRL dr Konstanty Ra-
dziwi³³ w kwestii zakresu oczekiwañ œrodowiska medycz-
nego, w szczególnoœci lekarskiego zwi¹zanych z wdra-
¿aniem Rozporz¹dzenia. Dotyczy³a ona m.in.:

– rzeczywistego bezpieczeñstwa danych,
– prostoty dostêpnoœci i przekazywania danych,
– prostoty obs³ugi,
– refundacji kosztów wprowadzania i utrzymania

informatyzacji,
– pomocy we wdro¿eniu szkolenia.

Andrzej Janusz był i pozostanie tej legendy nie−
odłączną częścią.

* * *
By³ tym, o którym nie tylko œrodowisko dentystycz-

ne, ale ca³e medyczne pamiêta pomimo up³ywu czasu
i chce, aby nastêpne pokolenia równie¿ pamiêta³y.
¯eby wiedzia³y, kim by³ dr Andrzej Janusz Fortuna.
Dlatego te¿, corocznie w Rytrze – miejscu ogólnopol-
skich spotkañ stomatologicznych „Polska Po³udniowa”
zainicjowanych przez dr. Andrzeja Fortunê i dr. Zbignie-
wa ̄ aka jest wrêczane Ogólnopolskie Odznaczenie imie-
nia Andrzeja Janusza Fortuny „za szczególne zas³ugi
dla polskiej stomatologii” ustanowione przez Okrêgow¹
Radê Lekarska w Krakowie Uchwa³¹ z 20 paŸdziernika
2007 roku (nr 23/ORL/2007).

Ca³¹ Jego osobê, myœlê, mo¿na okreœliæ mianem
DOBROÆ. Bo ona z niego emanowa³a na wszystkich
i burzy³a najgrubsze mury, a Jego promienny uœmiech
topi³ najgrubsze lody.

Wspomnienia zebrała i opracowała
 Lek. dent. Renata Michna

PRAWO I MEDYCYNA

WSPOMNIENIA

Elektroniczna dokumentacja medyczna
– jakoœæ, bezpieczeñstwo, interoperacyjnoœæ

O¿arów Mazowiecki 16-17 lutego 2012 roku



LEKARZ A DENTYST Y

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2012

44

W drugiej czêœci konferencji prowadzonej przez in-
formatyków omówiono projekty P1 i P2 realizowane
przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia. Projekty te przygotowuj¹ modele procesów bizne-
sowych, standardy komunikacji i wymiany danych.
Wyst¹pili w niej zaproszeni goœcie z Kanady i Szwecji,
w których to krajach od ok. 10 lat ca³y czas wdra¿ane s¹
systemy informatyczne w s³u¿bie zdrowia.

 W czêœci panelowej, w której uczestniczy³yœmy,
omawiane i dyskutowane by³y: bariery i aspekty wpro-
wadzania elektronicznej dokumentacji medycznej w pla-
cówkach ochrony zdrowia, a to:

– koniecznoœæ ujednolicenia systemów istniej¹cych
ju¿ w jednostkach s³u¿by zdrowia,

– poprawnoœæ wprowadzania danych,
– zapewnienie bezpieczeñstwa danych medycznych

(uprawnienia, autoryzacja),
– spore koszty wdra¿ania systemu.
Czêœci tej towarzyszy³a niezwykle o¿ywiona dyskusja.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³o te¿ wyst¹pienie

przedstawiciela Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii,
które jest jednym z pionierów wprowadzenia zintegro-
wanego systemu informatycznego. Podkreœlono w nim

m.in. koniecznoœæ integracji systemów wprowadzanych
na rynek medyczny (ró¿ni producenci).

Zakoñczeniem konferencji by³a dyskusja panelowa.
Reasumuj¹c:
Aktualne uwarunkowania prawne nie do koñca spe³-

niaj¹ oczekiwania œrodowiska.
Wiele w¹tpliwoœci dotyczy bezpieczeñstwa w sieci,

danych pacjenta, zw³aszcza tzw. danych wra¿liwych.
Niejasne jest, gdzie maj¹ byæ usytuowane zgody

pacjentów (nie ka¿dy ma indywidualny elektroniczny
podpis), gdzie wydawane zwolnienia lekarskie, gdzie
klisze radiologiczne, gdy brak jest obrazu cyfrowego itp.

Zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e ca³y koszt wdro¿e-
nia bêdzie znacznym obci¹¿eniem dla podmiotów, szcze-
gólnie ma³ych. W kuluarach dyskusja o kosztach infor-
matyzacji dokumentacji medycznej by³a bodaj najwa¿-
niejsza. A my, jako koniec lub – jak kto woli – pocz¹tek
„³añcucha informatycznego” w tym systemie praktycz-
nie nie mamy wp³ywu na jego kszta³t.

I to jest problem niekoniecznie informatyczny...

Lek. stom. Ewa Górecka
Lek. stom. Lucyna Peszko

Nowa ustawa o działalności leczniczej (dalej
„ustawa”) utrzymała dotychczasowy zakaz rekla−
mowania działalności leczniczej. Obecnie zakaz re−
klamowania działalności leczniczej, zawarty w art.
14 ustawy, ma charakter uniwersalny z uwagi na
skreślenie przepisu art. 56 w ustawie o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty.

Brzmienie art. 14 ustawy oraz objęcie przepisa−
mi tej ustawy również działalności zawodowej le−
karzy (praktyki lekarskie) sprawiają, że z jednej stro−
ny zakaz ten zyskał – podmiotowo – szerszy wy−
miar, niż dotychczasowy zakaz reklamowania usług
medycznych, ujęty w ustawie o zakładach opieki
zdrowotnej, a z drugiej strony mogą pojawić się

wątpliwości, co do sposobu postępowania podmio−
tów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy „podmiot wy−
konujący działalność leczniczą podaje do wiadomo−
ści publicznej informacje o zakresie i rodzajach
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma
tych informacji nie mogą mieć cech reklamy”.
Powyższy przepis stosuje się zatem do podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, czyli zarów−
no do podmiotów leczniczych (dawne ZOZ−y), jak
i do praktyk zawodowych (praktyk lekarskich) – vide
art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy. Dodatkowo, w stosunku
do lekarzy, w dalszym ciągu obowiązuje zakaz
reklamowania działalności zawodowej, zamieszczo−
ny w art. 63 ust. 1 Kodeksu etyki lekarskiej. Zgod−
nie z jego postanowieniem „lekarz tworzy swoją
zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej
pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest
zabronione”.

PRAWO I MEDYCYNA
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Analizując treść art. 14 ustawy wskazać należy,
że przepis ten zawiera dwie normy:

1). z jednej strony przepis ten wprowadza obo−
wiązek (nakaz określonego zachowania), stanowiąc,
że „podmiot wykonujący działalność leczniczą po−
daje do wiadomości publicznej informacje”. W tej
mierze ustawa wprowadza novum, gdyż dotychcza−
sowa regulacja ustawy o zakładach opieki zdrowot−
nej przewidywała jedynie uprawnienie w tym wzglę−
dzie, a nie obowiązek (vide art. 18b – „zakład opie−
ki zdrowotnej może podawać do wiadomości pu−
blicznej informacje”),

2). z drugiej strony przepis ten zawiera wyraźny
zakaz (określonych zachowań), stanowiąc, że infor−
macje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń
zdrowotnych „nie mogą mieć cech reklamy”.

Obowiązek informowania o zakresie i rodzajach
udzielanych świadczeń zdrowotnych, określony
w art. 14 zdanie 1 ustawy w pełni koresponduje
z obowiązkami wynikającymi z innych przepisów.
I tak:

1). art. 12, zdanie 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa−
cjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)
przewiduje, że „pacjent ma prawo do informacji
o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzie−
lanych przez podmiot udzielający świadczeń zdro−
wotnych, w tym o profilaktycznych programach zdro−
wotnych finansowanych ze środków publicznych, re−
alizowanych przez ten podmiot”,

2). zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy podmioty wy−
konujące działalność leczniczą (czyli dawne ZOZ−y
i praktyki zawodowe) podają do wiadomości pacjen−
tów w sposób zwyczajowo przyjęty informacje m.in.
o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji
medycznej oraz o wysokości opłat za udzielane
świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze
środków publicznych (cennik usług).

Przechodząc do analizy zakazu reklamowania
działalności leczniczej w pierwszym rzędzie wska−
zać należy na pewną trudność praktyczną, tj. brak
legalnej (ustawowej) definicji takich działań, które
można byłoby nazwać „reklamą działalności lecz−
niczej”. Jak słusznie wskazuje T. Rek1  „Stosowanie
się do tego zakazu może być o tyle trudne, iż defini−
cji reklamy działalności leczniczej nie zawierają ani
u.d.l., ani inne ustawy. Określenia odnoszące się do

reklamowania określonych produktów znajdują się
natomiast m.in. w art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 52
i n. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo far−
maceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.
271 z późn. zm.), który dotyczy reklamy produktu
leczniczego. Bardziej ogólna definicja reklamy za−
warta jest natomiast w art. 4 pkt 17 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn.
zm.), która wskazuje, iż reklamą jest przekaz han−
dlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub
prywatnego, w związku z jego działalnością gospo−
darczą lub zawodową, zmierzający do promocji
sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub
usług; reklamą jest także autopromocja. Również
w doktrynie pojęcie reklamy definiowane jest róż−
norodnie”.

W tej sytuacji konieczne jest odwołanie się do
słownikowego rozumienia terminu „reklama”. Zgod−
nie ze „Słownikiem języka polskiego” (PWN) pod
pojęciem „reklamy” rozumieć należy „działanie
mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów
do zakupu konkretnych towarów lub do skorzysta−
nia z określonych usług”, jak również „plakat, na−
pis, ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celo−
wi”. Z kolei pod pojęciem „reklamy pozytywnej”
słownik ten rozumie „reklamę polegającą na pre−
zentowaniu zalet produktu lub usługi”. Podobnie
pojęcie reklamy interpretowane jest w innych źró−
dłach: „reklama (…) napis, rysunek, plakat, audy−
cja radiowa, telewizyjna itp. służące zachęceniu
klienta do kupna towaru” (J. Grzenia, „Uniwersal−
ny słownik języka polskiego”, Videograf Edukacja,
Katowice 2009) „reklama: (…) rodzaj tekstu o funk−
cji nakłaniającej, wypowiedź, której celem jest za−
chwalenie czegoś lub kogoś, aby obudzić zaintere−
sowanie innych, szczególnie potencjalnych klien−
tów (…)” oraz „reklamować 1. propagować, za−
chwalać coś; 2. robić komuś, czemuś reklamę, chwa−
lić kogoś, coś (…)” (A. Jędrzejko, „Słownik wyra−
zów obcych”, Videograf Edukacja, Katowice 2009),
„wszelkie zabiegi mające na celu zwrócenie uwa−
gi klienta na oferowany towar i zachęcenie go do
jego kupienia (…), plakat, film, hasło itp. mające
zachęcić klienta do kupienia określonego towaru”
(„Słownik wyrazów obcych” – portal gazeta.pl).
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Jak z powyższego wynika reklama usług jest
przede wszystkim działaniem mającym na celu
zachęcenie do skorzystania z usług, zachwalenie
tych usług, prezentowanie zalet tych usług, obu−
dzenie zainteresowania tymi usługami, zwróce−
nie uwagi klienta na te usługi, albo na podmiot
oferujący te usługi.

W związku z tym słusznie zauważa T. Rek2 , że
„podmiot wykonujący działalność leczniczą ma pra−
wo (obowiązek – przyp. wł.) podawać do publicz−
nej wiadomości obiektywną informację, nie może
natomiast zachęcać do skorzystania z realizowanych
w nim świadczeń zdrowotnych, a w szczególności
(nie może – przyp. wł.) publicznie informować o:
promocjach, zniżkach, rabatach, wysokiej jakości
świadczeń, profesjonalizmie pracowników ani o in−
nych (powszechnie znanych) pacjentach itp.”.

W świetle powyższego niedopuszczalnym jest
publikowanie w jakiejkolwiek formie (ogłoszeń pra−
sowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych,
plakatów, ulotek, itd.) ww. informacji. Za reklamę
niedopuszczalną uznać również należy nachalne lub
wyzywające szyldy lub banery ogłoszeniowe, których
celem jest „zwrócenie uwagi klienta” na podmiot wy−
konujący działalność leczniczą (np. jego siedzibę, czas
świadczenia usług) lub oferowane przez niego usługi.

Szczególnym przypadkiem niedozwolonej rekla−
my są ogłoszenia (również w formie profili) zamiesz−
czane na portalach internetowych, dotyczące tzw.
zakupów grupowych, a w istocie przeznaczone do
informowania potencjalnych klientów (internautów)
i oferowania im szczególnie korzystnych warunków
cenowych (lub innych) oferowanych usług. Można
pokusić się o stwierdzenie, że sama istota (właści−
wość, przeznaczenie, cel) takich portali sprawia, że
każda informacja o usłudze oferowanej na tym por−
talu nosi cechy reklamy, bowiem jej wyłącznym
celem jest zachęcenie potencjalnego klienta (tutaj
pacjenta) do skorzystania z tych usług.

Jakie mogą być skutki naruszenia zakazu rekla−
my działalności leczniczej?

W pierwszym rzędzie wskazać należy, że naru−
szenie tego zakazu jest wykroczeniem. Zgodnie bo−
wiem z art. 147a § 2 ustawa z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń: „ten, kto podaje do wiadomo−
ści publicznej informacje o zakresie i rodzajach
udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z za−
kresu medycyny weterynaryjnej mające formę i treść
reklamy” podlega karze aresztu, ograniczenia wol−
ności albo grzywny.

Po drugie, zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy organ prowadzący rejestr (wojewoda lub
właściwa okręgowa rada lekarska) dokonuje wykre−
ślenia podmiotu z rejestru w przypadku:

1) rażącego naruszenia warunków wymaganych
do wykonywania działalności objętej wpisem,

2) niezastosowania się do zaleceń pokontrol−
nych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 (m.in.
zalecenia zaprzestania dalszego naruszania zakazu
reklamy działalności leczniczej).

Ponadto pamiętać należy, że zgodnie z art. 108
ust. 4 ustawy podmiot wykonujący działalność lecz−
niczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust.
2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do
tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od
dnia wykreślenia z rejestru.

Wreszcie po trzecie, zgodnie z art. 53 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r. Nr 219 poz. 1708 z późn. zm.) członkowie
izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawo−
dowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz prze−
pisów związanych z wykonywaniem zawodu leka−
rza. Tym samym naruszenie zakazu reklamy dzia−
łalności leczniczej, o którym mowa zarówno w art.
14 ustawy, jak i w art. 63 ust. 1 Kodeksu etyki le−
karskiej, stanowić będzie przewinienie zawodowe,
które może spowodować wszczęcie postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej leka−
rzy (postępowanie dyscyplinarne).

Na koniec należy zaznaczyć, że powyższy za−
kaz dotyczy wyłącznie działalności leczniczej, czy−
li „działalności polegającej na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych” (art. 3 ust. 1 ustawy). Ponadto, jak
zauważa T. Rek3  „komentowany przepis (art. 14
ustawy – przyp. wł.) zabrania publicznej reklamy,
tj. skierowanej do abstrakcyjnej grupy nieskonkre−
tyzowanych osób. Publiczna reklama to sposób re−
klamy charakteryzujący się powszechnością, jawno−
ścią, ogólną dostępnością oraz przeznaczeniem dla
(lub do) ogółu, w zależności od użytego sposobu jej
wyrazu (por. wyrok NSA w Szczecinie z dnia 18
kwietnia 2001 r., SA/Sz 2000/00, LEX nr 48952)”.

Mec. Tomasz Pęchęrz
Radca prawny OIL

1 Tomasz Rek, „Komentarz do ustawy o działalności leczniczej”,
(Komentarz do art. 14), Systemu Informacji Prawnej Lex Sig−
ma, marzec 2012, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
2 Tamże.
3 Tamże.
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Zarz¹d Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa

Stomatologicznego zaprasza
na posiedzenia naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne

9 maja 2012 r.
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji
Stomatologii Dziecięcej PTS
sala seminaryjna nr 033, przyziemie,
godz. 12.15

Lek. dent. Magdalena Kempisty, lek. dent. Ka−
tarzyna Mołek – Pracownia Stomatologii Dzie−
cięcej IS UJ CM
Próchnica wczesnego dzieciństwa (ECC – Early
Childhood Caries) – klasyfikacja, uwarunkowa−
nia, postępowanie terapeutyczne i prewencja wg
American Association of Pediatric Dentistry

16 maja
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji Protetyki Stomatologicz−
nej PTS
sala seminaryjna II p., godz. 13.00

UWAGA! Zebrania Koła Sekcji Protetyki od−
bywają się o nowej porze – godz. 13.00

Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, dr n. med.
Piotr Majewski – Katedra Protetyki Stomatolo−
gicznej IS CM UJ
Licówki ceramiczne jako alternatywa dla koron
protetycznych w rehabilitacji pacjentów w przed−
nim odcinku żuchwy

Dr n. med. Wojciech Ryniewicz – Katedra Pro−
tetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Przegląd metod i materiałów stosowanych w re−
konstrukcji zębów leczonych endodontycznie

19 maja
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ,
ul. św. Łazarza 16

Wspólne Zebranie Kół Sekcji Stomatologii
Zachowawczej i Periodontologii PTS
godz. 9.30

Lek. dent. Patrycja Jędrychowska, dr hab. n.
med. Joanna Zarzecka – Zakład Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncją IS CM UJ
Zastosowanie ultradźwięków w endodoncji

Dr n. med. Iwona Olszewska−Czyż – Katedra
Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ust−
nej IS CM UJ
Postępowanie w przypadku furkacji III stopnia

Zebranie ogólne
godz. 11.00

Dr n. med. Wojciech Szczeklik – Klinika Aler−
gii i Immunologii II. Katedry Chorób Wewnętrz−
nych UJ CM
Stany zagrożenia życia w gabinecie stomatolo−
gicznym

Magdalena Grabowska – RADA sp.j.
Erozja zębów – nowe wyzwanie dla stomatologii
XXI wieku

Lek. dent. Magdalena Osiewicz – Zakład Sto−
matologii Zintegrowanej IS CM UJ
Koncepcja dynamicznego leczenia starcia pato−
logicznego zębów u pacjentów cierpiących z po−
wodu bruksizmu

16 czerwca
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ,
ul. św. Łazarza 16

Zebranie Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS, godz. 9.30

Lek. dent. Maciej Rączkiewicz, lek. dent. Kon−
rad Kisielowski
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Zespół Sjögrena w świetle nowych badań

PTS
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Lek. dent. Izabela Mojsa – Zakład Chirurgii Sto−
matologicznej IS CM UJ
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych

Zebranie ogólne
godz. 11.00

Dr n. med. Joanna Słowik – Pracownia Stoma−
tologii Dziecięcej IS CM UJ
Postępowanie z pacjentem−dzieckiem w gabine−
cie stomatologicznym

Joanna Włodarczyk – GlaxoSmithKline
Unikalna technologia znoszenia zwiększonej
wrażliwości zębiny zastosowana w nowej paście
Sensodyne® Odbudowa i Ochrona

Lek. dent. Małgorzata Kantorowicz – Katedra
Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ust−
nej IS CM UJ
Rola zgryzu urazowego w chorobach przyzębia.

Lek. stom. Ayman Abdel HaqLek. stom. Ayman Abdel HaqLek. stom. Ayman Abdel HaqLek. stom. Ayman Abdel HaqLek. stom. Ayman Abdel Haq
Ocena zale¿noœci pomiêdzy stanem jamy ustnej a wy-
branymi markerami stanu zapalnego u chorych z lisza-
jem p³askim.
Promotor: prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska

w dniu 15 marca 2012 roku
Lek. dent. Anna HilleLek. dent. Anna HilleLek. dent. Anna HilleLek. dent. Anna HilleLek. dent. Anna Hille
Okreœlenie stopnia wytrzyma³oœci zêbów leczonych me-
tod¹ ekstruzji i nastêpstwo rekonstruowanych protetycz-
nie w labolatoryjnym modelu eksperymentalnym.
Promotor: dr hab. Bart³omiej Loster, prof. UJ

Lek. stom. Daniel UrygaLek. stom. Daniel UrygaLek. stom. Daniel UrygaLek. stom. Daniel UrygaLek. stom. Daniel Uryga
Ocena skutecznoœci dzia³ania antybiotyków stosowanych
do p³ukania wiórów kostnych pobranych zewn¹trzust-
nie.
Promotor: dr hab. Jadwiga Stypu³kowska, prof. UJ

Wykaz osób, którym Rada Wydzia³u
Lekarskiego Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagielloñskiego nada³a
stopieñ naukowy

doktora nauk medycznych
w dniu 16 lutego 2012 roku

Zapraszamy na:
XXI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy

Stomatologów
„Aktualnoœci wspó³czesnej praktyki

stomatologicznej”
Zakopane – Hotel Belvedere

13-14 wrzeœnia 2012 roku
Kierownik naukowy:

prof. dr hab. Stanis³aw W. Majewski

Formularze zg³oszeniowe:
www.fp-edu.com.pl
www.portalPTS.pl

tel. 12 421 18 87; 12 424 54 41
fax.: 12 421 21 07

PTS

Przypominamy
o statutowym obowiązku

opłacenia składki członkowskiej,
który upływa

30 czerwca 2012 roku

Nr konta:
PKO BP I/O Kraków

25 1020 2892 0000 5602 0166 0836

Prezes Zarządu
 PTS O/Kraków

Dr n. med. Małgorzata Zaleska

Sekretarz Zarządu
PTS O/Kraków

Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk

www.pts.krakow.pl
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30 maja 2012 roku (œroda), godz. 16.00
Tematy wyk³adów:

Wprowadzenie do leczenia implanto-protetycznego wyk³ad interdyscyplinarny – dwuczêœciowy
Lek. dent. Wac³aw SteczkoLek. dent. Wac³aw SteczkoLek. dent. Wac³aw SteczkoLek. dent. Wac³aw SteczkoLek. dent. Wac³aw Steczko – NZOZ Stomatologia Steczko; tech. dent. Jolanta WoŸniaktech. dent. Jolanta WoŸniaktech. dent. Jolanta WoŸniaktech. dent. Jolanta WoŸniaktech. dent. Jolanta WoŸniak – Laboratorium

Techniki Dentystycznej Kraków

15 wrzeœnia 2012 roku (sobota), godz. 11.00-17.00
Tematy wyk³adów:

Bezpoœrednie wype³nienia kompozytowe od A do Z.
1) Prof. Jerzy Soko³owskiProf. Jerzy Soko³owskiProf. Jerzy Soko³owskiProf. Jerzy Soko³owskiProf. Jerzy Soko³owski – Samotrawi¹ce czy tradycyjne systemy wi¹¿¹ce? Wspó³czesne pogl¹dy na temat

procedur aplikacji i polimeryzacji systemów wi¹¿¹cych.
– Mechanizmy po³¹czenia materia³ów kompozytowych ze szkliwem i zêbin¹.
– Wady oraz zalety tradycyjnych i samotrawi¹cych systemów wi¹¿¹cych.
– Mo¿liwoœci modyfikacji procedur klinicznych aplikacji systemów wi¹¿¹cych.
– Efektywnoœæ polimeryzacji systemów w zale¿noœci od zastosowania ró¿nych lamp polimeryzacyjnych i wa-

runków naœwietlania.
– W³aœciwoœci przeciwbakteryjne systemów wi¹¿¹cych.
– Mo¿liwoœci zastosowania systemów wi¹¿¹cych do bezpoœredniego pokrycia zranionej miazgi zêba i zabez-

pieczenia zêbiny opracowanej pod uzupe³nienia protetyczne.

2) Dr Marcin AluchnaDr Marcin AluchnaDr Marcin AluchnaDr Marcin AluchnaDr Marcin Aluchna – Wype³nienia z materia³ów z³o¿onych – wskazówki praktyczne
– Dobór optymalnego  materia³u z³o¿onego. Jeden dla wszystkich, wszystkie dla jednego!
– Zasady aplikacji i modelowania.
– Modelowaæ czy frezowaæ?
– Polimeryzacja, czyli „stomatologiczne oœwiecenie”.
– Gra kolorów i transparencji, czyli jak tworzyæ iluzje.

3) Dr n. med. Lidia Jamróz-WilkoñskaDr n. med. Lidia Jamróz-WilkoñskaDr n. med. Lidia Jamróz-WilkoñskaDr n. med. Lidia Jamróz-WilkoñskaDr n. med. Lidia Jamróz-Wilkoñska – Polerowanie materia³ów z³o¿onych
– G³adka powierzchnia kompozytu jako istotny czynnik wp³ywaj¹cy na satysfakcjê pacjenta oraz d³ugotrwa³y

efekt estetyczny.
– Krytyczny przegl¹d systemów polerskich i kompozytów.
– Zasady doboru sposobu polerowania do rodzaju materia³u z³o¿onego. Praktyczne uwagi dotycz¹ce nadawa-

nia faktury, konturowania, wyg³adzania i polerowania powierzchni wype³nieñ.

Kszta³cenie ustawiczne KS ORL w AWF
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie zaprasza na kolejne spotkania

z cyklu kszta³cenia ustawicznego,
które odbêd¹ siê w 2012 roku

w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18
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Uprzejmie informujemy, ¿e od wrzeœnia 2011 r. w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej” wprowadzamy zrycza³towan¹
odp³atnoœæ w kwocie 50 z³ (w objêtoœci do 1 modu³u) za og³oszenia dotycz¹ce wynajmu lokali i sprzeda¿y sprzêtu.Uwaga!

Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ otrzymanych og³oszeñ.

16. Ogólnopolski Zjazd
Polskiego Towarzystwa

Ortodontycznego
Poznañ, 27-30 wrzeœnia 2012 roku

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w organizo-
wanych przy okazji w Poznaniu sesjach i kursach dla
lekarzy ortodontów.

27 wrzeœnia27 wrzeœnia27 wrzeœnia27 wrzeœnia27 wrzeœnia:
Jak radziæ sobie z leczeniem dysfunkcji sta-Jak radziæ sobie z leczeniem dysfunkcji sta-Jak radziæ sobie z leczeniem dysfunkcji sta-Jak radziæ sobie z leczeniem dysfunkcji sta-Jak radziæ sobie z leczeniem dysfunkcji sta-

wów skroniowo-¿uchwowych w œwietle najnowszychwów skroniowo-¿uchwowych w œwietle najnowszychwów skroniowo-¿uchwowych w œwietle najnowszychwów skroniowo-¿uchwowych w œwietle najnowszychwów skroniowo-¿uchwowych w œwietle najnowszych
badañ naukowychbadañ naukowychbadañ naukowychbadañ naukowychbadañ naukowych – prof. Jeffrey Okeson

Przypadki graniczne. Co mo¿na osi¹gn¹æ bezPrzypadki graniczne. Co mo¿na osi¹gn¹æ bezPrzypadki graniczne. Co mo¿na osi¹gn¹æ bezPrzypadki graniczne. Co mo¿na osi¹gn¹æ bezPrzypadki graniczne. Co mo¿na osi¹gn¹æ bez
chirurgii chirurgii chirurgii chirurgii chirurgii – prof. Dietmar Segner

Wady klasy II – trudne przypadki, ró¿ne me-Wady klasy II – trudne przypadki, ró¿ne me-Wady klasy II – trudne przypadki, ró¿ne me-Wady klasy II – trudne przypadki, ró¿ne me-Wady klasy II – trudne przypadki, ró¿ne me-
tody leczeniatody leczeniatody leczeniatody leczeniatody leczenia – dr Paolo Manzo

28-29 wrzeœnia28-29 wrzeœnia28-29 wrzeœnia28-29 wrzeœnia28-29 wrzeœnia sesje naukowe:
Staw skroniowo-¿uchwowy, Leczenie zespo³o-Staw skroniowo-¿uchwowy, Leczenie zespo³o-Staw skroniowo-¿uchwowy, Leczenie zespo³o-Staw skroniowo-¿uchwowy, Leczenie zespo³o-Staw skroniowo-¿uchwowy, Leczenie zespo³o-

we ortodontyczno-periodontologiczne, Leczeniewe ortodontyczno-periodontologiczne, Leczeniewe ortodontyczno-periodontologiczne, Leczeniewe ortodontyczno-periodontologiczne, Leczeniewe ortodontyczno-periodontologiczne, Leczenie
wad klasy II, Tematy wolne.wad klasy II, Tematy wolne.wad klasy II, Tematy wolne.wad klasy II, Tematy wolne.wad klasy II, Tematy wolne.

30 wrzeœnia30 wrzeœnia30 wrzeœnia30 wrzeœnia30 wrzeœnia     kursy pozjazdowe:
Znaczenie periodontologii w ortodoncjiZnaczenie periodontologii w ortodoncjiZnaczenie periodontologii w ortodoncjiZnaczenie periodontologii w ortodoncjiZnaczenie periodontologii w ortodoncji –

dr Elie Amm
Strategie postêpowania klinicznego w koñco-Strategie postêpowania klinicznego w koñco-Strategie postêpowania klinicznego w koñco-Strategie postêpowania klinicznego w koñco-Strategie postêpowania klinicznego w koñco-

wej fazie leczenia ortodontycznego. Finisbingwej fazie leczenia ortodontycznego. Finisbingwej fazie leczenia ortodontycznego. Finisbingwej fazie leczenia ortodontycznego. Finisbingwej fazie leczenia ortodontycznego. Finisbing
w leczeniu ortodontycznym i interdyscyplinarnymw leczeniu ortodontycznym i interdyscyplinarnymw leczeniu ortodontycznym i interdyscyplinarnymw leczeniu ortodontycznym i interdyscyplinarnymw leczeniu ortodontycznym i interdyscyplinarnym
– dr Davide Mirabella.

Wiêcej informacji, formularz zg³oszeniowy:
www.16zjazdpto.pl; tel. 61 65 64 325; 509 404 675

Okrêgowa Izba Lekarska w Gdañsku
zaprasza

na konferencjê naukow¹
Doœwiadczenia europejskich ekspertów

w leczeniu dzieci i m³odzie¿y,
28 kwietnia 2012 roku

W programie:
– Minimalnie inwazyjne strategie w leczeniu uzê-

bienia mlecznego i sta³ego
– Leczenie endodontyczne martwych zêbów siecz-

nych z niezakoñczonym rozwojem korzenia po ura-
zie: podejœcie metodyczne i biologiczne

– Interdyscyplinarne podejœcie do procesu lecze-
nia w przypadku wrodzonych braków zêbowych

– Wytyczne EAPD w stosowaniu fluoru u dzieci.
Zaproszeni wyk³adowcy: prof. Norbert KramerNorbert KramerNorbert KramerNorbert KramerNorbert Kramer –

z uniwersytetu w Erlangen, prezydent European Aca-
demy of Pediatric Dentistry; prof. Monty DuggalMonty DuggalMonty DuggalMonty DuggalMonty Duggal –
z Leeds Dental Institute autor m.in. znanej ksi¹¿ki „Re-
storative Techniques id Pediatric Dentistry”; NickNickNickNickNick
A. LydikatisA. LydikatisA. LydikatisA. LydikatisA. Lydikatis – dyrektor Publicznego Centrum Denty-
stycznego dla Dzieci w Atenach, prezydent Hellenic
Society of Pediatric Dentistry; dr hab. KatarzynaKatarzynaKatarzynaKatarzynaKatarzyna
EmerichEmerichEmerichEmerichEmerich – Konsultant Wojewódzki ds. stomatologii
dzieciêcej.

Miejsce obrad: Gdañsk, Novotel Marina; ul. Jelit-
kowska 20, godz. 10-17.

Zg³oszenia przyjmuje Komisja Kszta³cenia Medycz-
nego OIL w Gdañsku, tel. 58 524 32 07; 58 524 32 27,
e-mail: konferencja@gdansk.oil.org.pl

Poszukujemy
kandydata na stanowisko lekarza dentysty.

Wymagane co najmniej trzyletnie doœwiadczenie
zawodowe. Oferujemy pracê w firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku us³ug stomatologicznych, w zgranym

zespole, mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji,
uczestnictwo w kursach doszkalaj¹cych

i rozwój zawodowy.
tel. 12 656 43 02

Wynajmê gabinet lekarski
w zespole gabinetów w Krakowie.

Zapewniona rejestracja pacjentów, telefon,
internet, ochrona. Cena do uzgodnienia.

Tel. 668 726 680

Stomatolog,
specjalista II stopnia podejmie pracê,

miêdzy innymi w zakresie protetyki i chirugii
stomatologicznej w gabinecie lub w przychodni.

tel. 602 680 557
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Uwaga Zjazd Absolwentów PAM
Stomatologia 1992

W dniach 7-10 czerwca 2012 roku w Rewalu w hotelu
Residence odbêdzie siê zjazd kole¿eñski w 20-lecie
dyplomu rocznika 1992. Chêtnych proszê o kontakt

mailowy lub telefoniczny i potwierdzenie uczestnictwa:
Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz:

 e-mail: a.borowiec@interia.eu, tel. 608 73 73 73

Kontynuujemy nasz kącik towarzyski, chwi−
lowo o nieco zmniejszonym zainteresowaniu,
napłynęło tylko jedno zgłoszenie (patrz poniżej)
– ale nie mamy wątpliwości, że nadchodzi wio−
sna, a wraz z nią wzrosną tęsknoty za...

XXV Edycjê Fotokonkursu zdomino-
wa³ nam „Album zimowy” dr. Wojcie-
cha Ko¿ucha, tê natomiast powinniœmy
zacz¹æ od sukcesu naszego krakowskie-
go Kolegi dr. Mariusza Janikowskiego,
sk¹d in¹d sekretarza NRL. Otó¿ zdoby³
on nagrodê w og³oszonym przez War-
miñsko-Mazursk¹ Izbê Lekarsk¹ Kon-
kursie fotograficznym pt. „Mazury – cud
natury”. Gratulujemy! Wyró¿nione
zdjêcie poka¿emy w wydaniu ogólnolekarskim, nato-
miast w edycji stomatologicznej na ok³adkê wybraliœmy
zdjêcie dr Dominika WoŸniaka, który przys³a³ nam se-
riê ujêæ nadmorskich, pokonuj¹c w rywalizacji dr Ma³-
gorzatê Rup, nasz¹ wczeœniejsz¹ laureatkê, która tym
razem da³a siê uwieœæ wioœnie, a œciœlej jej pierwiosn-
kom w postaci lila storczyków.

Przypominamy, ¿e konkurs jest wci¹¿ otwarty, zwy-
ciêskie zdjêcie trafia na ok³adkê, a autor z redakcyjnej
kasy otrzymuje 100 z³ nagrody. Prace w formacie JPG
prosimy nadsy³aæ, bez obróbki w rozdzielczoœci 300 dpi
na adres: redakcja@oilkrakow.org. pl

Wynajmê ortodoncie
wyposa¿ony gabinet stomatologiczny

w dzia³aj¹cym NZOZ (bez NFZ)
na Ruczaju w Krakowie

tel. 502 635 686

Do wynajêcia
gabinet stomatologiczny w pe³ni wyposa¿ony

Kraków, ul. Królowej Jadwigi 129
tel. 602 245 137

Wynajmê
dzia³aj¹cy gabinet stomatologiczny

w centrum Krakowa.
tel. 608 380 201

Sprzedam
pe³ne wyposa¿enie gabinetu stomatologicznego,

stan bardzo dobry
tel. 798 337 303

XXIV Fotokonkurs

Lekarka z Krakowa (53 l.)
Chciałaby wypić niejedną kawę z kolegą
lekarzem, stanu wolnego, o pozytywnym

nastawieniu do życia.
e−mail: mhw11@wp.pl

Randka w ciemno
lub lampka Martini (3)
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Tradycyjnie, w drugi weekend marca na Podhalu odby³y siê Zimowe
Igrzyska Lekarskie. W imprezie wziê³o udzia³ blisko 200 osób z ca³ej Polski.
W konkurencjach alpejskich rozegrano: slalom gigant i slalom specjalny na
stokach w Jurgowie, zjazd i snowboard na Litwince-Grapie w Czarnej Górze
oraz kombinacjê w Nowym Targu na Zadziale. Biegi narciarskie odby³y siê na
zboczach Krokwi w Zakopanem, a ski tour na trasie KuŸnice – Kondratowa –
Goryczkowa. Na nowotarskim lodowisku swoje mecze odby³a Kadra Polski Le-
karzy. Niestety, nie uda³o siê rozegraæ ³y¿wiarstwa szybkiego, gdy¿ tor lodowy
w zakopiañskim COS nie wytrzyma³ marcowej odwil¿y.

Hokeiœci tym razem zgromadzili mocny sk³ad i pokonali czo³owy polski ze-
spó³ amatorski Górale Nowy Targ 4:3 i 10:7. G³ówn¹ si³¹ uderzeniow¹ naszej
kadry byli lekarze z izby krakowskiej: Pawe³ Wo³ejsza (chirurg, Krosno), Piotr
Œwist (radiolog, Nowy Targ) oraz bracia Sebastian i Mateusz Zalewscy (Kra-
ków)

Na trasach „alpejskich” stawi³a siê polska czo³ówka, dla której start w igrzy-
skach by³ generaln¹ prób¹ przed mistrzostwami œwiata lekarzy w Austrii.

VII Zimowe
Igrzyska

Lekarskie
Zakopane-Nowy Targ 2012
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SPORT

XI Mistrzostwa Polski Lekarzy
w szachach, 10–13 maja, Wis³a

Hotel Beskidy & SPA, ul. Wypoczynkowa 10
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹: dr Jerzy Pabis

(dyr. Mistrzostw); tel. kom. 605-569-065; Alfred
Maœlanka (sêdzia g³ówny Mistrzostw) tel.: 32 278 10

34 lub 514 231 907
Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie:

SzachInfoBank
www.zabrze.org.pl

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa
Izb Lekarskich

w ¿eglarstwie w klasie OMEGA
Szczecin, 22-24 czerwca 2012 r.

OIL w Szczecinie zaprasza do udzia³u.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 18 maja 2012 r.
Kontakt: dr Halina Teodorczyk – 604 416 864;

e-mail: biuro@oil.szczecin.pl
dr Halina Ey-Chmielewska – 601 576 160;

e-mail: eychmielewska@wp.pl

Najlepsi byli lekarze ze Œl¹ska, ale przedstawiciele izby
krakowskiej te¿ zdobyli kilka medali. Nasi najlepsi
alpejczycy to: Maria Mituœ Kenig (internistka, Kraków),
Jaros³aw Paja (stomatolog, Kraków), Bart³omiej He³-
mecki (internista, Zakopane), Szymon Banak (ortope-
da, Zakopane) oraz krakowianie: Grzegorz Dziarkow-
ski, Andrzej Zmaczyñski i snowboardzista Piotr Rerut-
kiewicz. Sukcesy w konkurencjach alpejskich z narciar-
stwem klasycznym po³¹czyli Stanis³aw Kita (ortopeda,
Kraków) i Hubert Wolski (ginekolog, Nowy Targ).

A biegi narciarskie to ju¿ by³a dominacja Izby kra-
kowskiej. Klas¹ oczywiœcie by³ Pawe³ Bubula, stomato-
log z Wiœniowej, aktualny wicemistrz œwiata lekarzy.
W tym roku towarzyszy³ mu brat Piotr, œwie¿o upieczo-
ny lekarz, równie¿ znakomity narciarz. Kolejn¹ kra-
kowsk¹ par¹ na trasie byli nasi seniorzy – Jan i Bo¿en-
na Wydrowie, którzy jeszcze raz pokazali, ¿e czas mija,
a oni ci¹gle w formie. Podobnie zreszt¹ jak m³odszy
Lucjan Habieda (anestezjolog, Rabka Zdrój), znany ma-
ratoñczyk, który zdoby³ medale zarówno w biegach nar-
ciarskich jak i ski tourze.

Ski toury, czyli mozolne podchodzenie na „fokach”
pod górskie szczyty i prze³êcze, a potem zjazd w dziewi-
czym terenie, ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Tym razem wystartowa³y tak¿e panie, zakopianki,
Jadwiga Brzosko (lekarz rodzinny) i Magdalena Szpot
(rezydent), dzielnie dotrzymuj¹c kroku stawce pokonu-
j¹cej mroczne tatrzañskie doliny.

Igrzyskom zimowym towarzyszy³y Mistrzostwa Pol-
ski Lekarzy w Tenisie Sto³owym (Nowy Targ, hala Gor-
ce). Tu jednak lekarze z naszej izby nie odnieœli sukce-
sów godnych odnotowania.

Ceremonie medalowe, jak zwykle, odby³y siê w no-
wotarskiej Góralskiej Strawie. Wœród goœci byli m.in.
wiceprezes krakowskiej ORL Jerzy Friediger oraz prze-
wodnicz¹cy Komisji Kultury i Sportu Naczelnej Rady Le-
karskiej – Jacek Têtnowski.

Pogoda na Igrzyskach by³a zmienna, ale przyzwo-
ita. Œniegu by³o w bród. Stoki czy to w lekkiej mgle (Jur-
gów), w s³oñcu (Litwinka), czy w deszczu (Zadzia³) twar-
de, dobrze przygotowane. Atmosfera by³a znakomita,
co wynika m.in. z faktu, ¿e lekarze sportowcy czuj¹ siê
jak jedna wielka rodzina. Rodzina, która w tym roku
obchodzi jubileusz – w drugi weekend wrzeœnia w Za-
kopanem odbêd¹ siê X ju¿ Igrzyska Lekarskie. Szykuje
siê wielka feta i œwiêto sportu.

Wszystkie dane o igrzyskach, w tym zdjêcia, wyniki
i zapowiedzi s¹ na stronie

www.igrzyskalekarskie.org

Maciej Jachymiak



LEKARZ A DENTYST Y

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2012

54

Dla przypomnienia:
Rafa³ Józef Czerwiakowski (1743–1816), powszechnie uwa¿any za ojca chirurgii polskiej. Jako pierwszy u¿y³ jêzyka polskiego jako
wyk³adowego w miejsce ³aciny i stworzy³ pierwszy polski podrêcznik chirurgii pt. „Narz¹d opatrzenia chirurgicznego cz I-VI”. By³ te¿
prekursorem polskiej ortopedii. W 1785 powo³any na funkcjê lekarza nadwornego króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, w latach
1799–1803 profesor UJ, za³o¿y³ pierwsz¹ w Polsce katedrê chirurgii i po³o¿nictwa; twórca nowych metod operacyjnych i narzêdzi.
Podczas powstania koœciuszkowskiego lekarz naczelny w G³ównym Lazarecie wojsk powstañczych w Krakowie.
Kazimierz Kostanecki (1863–1940). Wybitny anatom, profesor UJ, w latach 1913–1916 jego rektor; cz³onek Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci, w latach 1929–1934 jej prezes. Zgin¹³ w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
Jego prace naukowe ogniskowa³y siê wokó³ anatomii jelita œlepego, umiêœnienia gard³a, narz¹du s³uchu czy otrzewnej. Ponadto zajmo-
wa³ siê cytologi¹, kwestiami kariokinezy, partenogenezy i zap³odnienia u bezkrêgowców.

Gdzie się one znajdują?

Wśród osób, które do końca maja nadeślą właściwe adresy miejsc upamiętnienia
obu postaci rozlosujemy nagrodę−niespodziankę.
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Nasze miasto pełne jest pamiątek po sławnych lekarzach. Zazwyczaj to współcześni
oddawali im hołd wznosząc pomniki, popiersia, tablice. A my czy jeszcze ich pamię−
tamy? Czy wiemy, gdzie się owe ślady pamięci znajdują?

Ogłaszamy stały konkurs zatytułowany:

Czy znasz medyczny Kraków?

Konkurs

Poniżej na zdjęciu pomnik Rafała Czerwiakowskiego
i tablica poświęcona pamięci Kazimierza Kostaneckiego



LEKARZ A DENTYST Y

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2012

55

Prezes ORL
• Andrzej Matyja
• poniedzia³ek ......................................... 13.00-17.00
• wtorek .................................................. 14.00-16.00
• œroda .................................................... 14.00-15.00
Wiceprezesi ORL:
• Jerzy Friediger
• poniedzia³ek i œroda ............................... 14.00-16.00
• Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• Janusz Legutko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
Sekretarz ORL
• Jacek Têtnowski
• codziennie: poniedzia³ek – pi¹tek
Skarbnik ORL
• Anna Maci¹g
• œroda ................................................... 15.00-16.00
Rzecznik Praw Lekarza, z-ca Sekreatrza ORL
• Katarzyna Turek-Fornelska
• œroda ................................................... 12.00-13.00

Delegatura w Przemyœlu
Wiceprezes ORL, pe³nomocnik Delegatury w Przemyœlu
• Marek Zasadny
• wtorek .................................................. 13.30-15.30
• El¿bieta Wojnarowicz
• poniedzia³ek ......................................... 11.30-13.00

Delegatura w Nowym S¹czu
Pe³nomocnik Delegatury w Nowym S¹czu
• Irena Gawroñska
• wtorek .................................................. 8.30-9.30
• Janusz Chodorowski
• ka¿dy czwarty wtorek m-ca ..................... 15.30-16.30
• Tymoteusz Derebas
• ostatnia œroda miesi¹ca ......................... 15.00-16.00

Delegatura w Kroœnie
Pe³nomocnik Delegatury w Kroœnie
• Antoni Jakubowicz
• pi¹tek ................................................... 15.00-16.00
• Marian Fedorowicz
• œroda ................................ 9.00-11.00 i 12.00-14.00

(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)

Komisje:
• Etyki – Stefan Bednarz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Kszta³cenia – Lech Kucharski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• Kultury, Sportu i Rekreacji – Jacek Têtnowski
• poniedzia³ek ........................................ 15.00-17.00
• Legislacyjna – Mariusz Janikowski
• œroda .................................................... 13.00-14.00
• Organizacyjna – Mariusz Janikowski
• poniedzia³ek ........................................ 13.00-14.00
• Praktyk Lekarskich – Leszek Badacz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Socjalno-Bytowa – Barbara Wiejowska
• pi¹tek ................................................... 11.30-12.30
• Stomatologiczna – Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• ds. Emerytów i Rencistów – Kazimierz K³odziñski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• ds. M³odych Lekarzy – Piotr Oleksy
• œroda .................................................... 15.15-16.15
• ds. Obcokrajowców – Bo¿ena Kozanecka
• w dni posiedzeñ ORL ........................... 15.30-17.00
• ds. Systemu Opieki Zdrowotnej – Wies³aw Sowa
• czwartek ............................................... 12.00-13.00
• Zespó³ ds. Konkursów – Piotr K³osiñki
• œroda .................................................... 13.30-14.30

Dy¿ury cz³onków ORL

OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA

Cz³onkowie ORL:
• Anna Aseñko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
• Dorota Dró¿d¿
• czwartek ............................................... 14.00-15.00
• Patryk Hartwich
• œroda .................................................... 16.00-17.00
• Dariusz Koœcielniak – Prezydium ORL
• œroda .................................................... 11.00-13.00
• Andrzej Stopa
• œroda .................................................... 13.00-14.00
• Anna Urbañczyk
• czwartek ............................ 8.00-9.00 i 10.00-11.00

(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)
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Uwaga: zmiana godzin urzêdowania
Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:
poniedzia³ek godz. 800 do 1700

wtorek godz. 800 do 1600

œroda godz. 800 do 1700

czwartek godz. 800 do 1600

pi¹tek godz. 900 do 1500

Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:
mgr Ewa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owska tel. 619 17 19
wtorek godz. 1400 do 1500

czwartek godz. 1400 do 1500

mgr Anna GutAnna GutAnna GutAnna GutAnna Gut
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1400 do 1700

œroda godz. 1300 do 1700

mgr Tomasz PêcherzTomasz PêcherzTomasz PêcherzTomasz PêcherzTomasz Pêcherz
(dla lek.stom.)
wtorek godz. 1200 do 1500

czwartek godz. 1300 do 1600

OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA

Delegatury OIL

w Kroœniew Kroœniew Kroœniew Kroœniew Kroœnie: ul. Niepodleg³oœci 2, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 59; e-mail: krosno@hipokrates.org
poniedzia³ek godz. 800 do 1500

wtorek godz. 800 do 1700

œroda, czwartek, pi¹tek godz. 800 do 1500

w Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czu: ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy S¹cz
tel. 18 442 16 47; e-mail: nowy.sacz@hipokrates.org
poniedzia³ek, wtorek godz. 800 do 1700

œroda, czwartek godz. 800 do 1600

pi¹tek godz. 800 do 1300

w Przemyœluw Przemyœluw Przemyœluw Przemyœluw Przemyœlu: Rynek 5, 37-700 Przemyœl
tel. 16 678 26 70, fax 16 678 33 24
e-mail: przemysl@hipokrates.org
poniedzia³ek, wtorek godz. 800 do 1600

œroda godz. 800 do 1700

czwartek , pi¹tek godz. 800 do 1500
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